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ภายหลังสงครามเย็น จงึเปล่ียนมาเป็นเพ่ือมุ่งเน้นการส่งเสรมิ
ความเป็นมิตร ความเข้าใจอันดี และความรว่มมือระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้คนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เข้าใจและให้การสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย และเพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธผ์ลงานที่สําคัญต่าง ๆ ของรฐับาลไทยและ
ของกระทรวงการต่างประเทศ

สถานีวทิยุสราญรมย์ถือกําเนิดขึ้นเม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๑ 
โดยมีพิธเีปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ 
เพ่ือนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และฉับไว ตลอดจน
บทความ วทิยาการ และสาระบันเทงิที่เป็นประโยชน์ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายการทูตเพ่ือประชาชน วทิยุสราญรมย์จงึเปรยีบเสมือนสะพาน
ที่ทอดยาวเชือ่มความเข้าใจอันดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ
ประชาชน และป ี๒๕๔๑ ยงัเป็นปเีร ิม่ต้นของ“วารสารวทิยุสราญรมย”์ 
ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือมุ่งให้ความรูแ้ละบอกเล่าเก่ียวกับการต่างประเทศ
ในหลากหลายมิติอีกด้วย

สถานีวทิยุเอเชยีเสรเีร ิม่ออกอากาศครัง้แรกโดยการดําเนินการ
ของกองวทิยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระจายเสียงผ่านคล่ืนความถ่ี AM ๑๕๗๕ kHz กลุ่มผู้ฟังหลักคือ
คนไทยทั้งในและนอกประเทศ ภายใต้คําขวัญที่ว่า “เชือ่ม่ันในท่าท ี
เสรใีนโลกทรรศน์” โดยมีเป้าหมายหลักในการกระจายเสียงครอบคลุม
พ้ืนที่ในเขตภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนบรเิวณตอนใต้
ของประเทศจนี
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สถานีวทิยุเอเชยีเสร ีจดัต้ังขึ้นภายใต้ความตกลงว่าด้วยความรว่มมือ
ด้านการกระจายเสียงระหว่างรฐับาลไทยกับรฐับาลสหรฐัอเมรกิา 
เม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
ภัยคุกคามของลัทธคิอมมิวนิสต์และเผยแพรค่วามดีงามของระบอบ
ประชาธปิไตย รวมทั้งส่งเสรมิเสรภีาพของประเทศไทยกับประเทศ
ต่าง ๆ ในทวปีเอเชยี ซึง่เป็นแนวทางการจดัรายการของสถานี
ในระยะเร ิม่แรก
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ครบรอบ ๒๕ ปี วทิยุสราญรมย์ วทิยุที่อยู่คู่กับคนไทยมา ๒๕ ป ี
สู่ MFA THAILAND CHANNEL ที่ยังคงมุ่งม่ันที่จะผลิตเน้ือหาดี ๆ 
รายการใหม่ ๆ และรูปแบบการจดัรายการที่แตกต่างไปจากเดิม 
เพ่ือให้ประชาชนได้เขา้ใจและรบัรูถึ้งการต่างประเทศทีอ่ยูร่อบ ๆ ตัวเรา 
ภายใต้คําขวัญที่ว่า “ก้าวไกล เพ่ือไทย ทันโลก” เชน่เดียวกับ
วารสารวทิยุสราญรมย์ทีไ่ด้เปล่ียนผ่านรูปแบบสู่ E-magazine 
“MFA THAILAND CHANNEL” ไปพรอ้มกัน

วทิยุสราญรมย์เร ิม่มีการ Live หรอืถ่ายทอดสดเพ่ือให้ผู้จดัรายการของ
สถานีวทิยุสราญรมย์สามารถพูดคุยและโต้ตอบกับผู้ฟังผ่านทาง
ออนไลน์ได้ และยังมีการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวประจาํสัปดาห์ของ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ การประชุม การสัมมนา และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ทาํให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการต่างประเทศ
และทราบถึงบทบาทภารกิจของกระทรวงฯ ได้งา่ยและชดัเจนมากขึ้น

วทิยุสราญรมย์มีการเพ่ิมชอ่งทางการประชาสัมพันธท์างออนไลน์
โดยผ่าน Facebook ที่ใชช้ือ่ “Saranrom Radio” เพจน้ี
ได้นําเสนอรายการและสาระน่ารูต่้าง ๆ รวมถึงคลิปวดิีทัศน์
มากมาย เพ่ือให้ผู้ชมและผู้ฟังเข้าถึงการต่างประเทศได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น

วทิยุสราญรมย์เปิดใชง้านเว็บไซต์ที่มีชือ่ว่า saranrom.mfa.go.th 
เป็นครัง้แรกเพ่ือเป็นอีกหน่ึงชอ่งทางในการประชาสัมพันธบ์ทบาท 
ภารกิจด้านการต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ โดยเว็บไซต์น้ีเป็นแหล่ง
รวบรวมรายการของสถานีฯ ตารางการออกอากาศ สาระน่ารูต่้าง ๆ 
วารสารวทิยุสราญรมย์ยังได้ปรบัตัวเข้าสู่ยุคดิจทิัลในรูปแบบ E-Book 
รวมถึงการรบัฟังวทิยุในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือต่อยอดจากการฟังวทิยุ
ในรูปแบบเดิม
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เอเปค 
๒๕๖๕
บัวแก้ว เชญิชาวไทย
รว่มภูมิใจ ทัง้ประเทศ
ต้อนรบั ๒๐ เขต

เศรษฐกิจ มิตรใกล้ไกล

เอเปค '๖๕ น้ี
จดัขึน้ที ่ประเทศไทย
เพ่ือเพ่ิม โอกาสใหม่
เชือ่มค้าขาย และลงทนุ

“เปิดกวา้ง สรา้งสัมพันธ์
เชือ่มโยงกัน สู่สมดุล”

ใช ้BCG หนุน
สุขเพ่ิมพูน พัฒนา

“ชะลอม” สานจากไผ่
คือรว่มใจ ไปข้างหน้า
ผลักดัน ลงทนุค้า

เพ่ิมมูลค่า อนาคตใหม่

เป็นเจา้ภาพทีดี่
สมศักด์ิศร ีงามอย่างไทย

นํ้าหน่ึง รวมใจได้
โลกก้าวไกล ไทยยั่งยืน

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ 
นักการทูตช�านาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ
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ก า รบอก เ ล่ า เ ร ื่อ ง ร า ว ด้ านกา ร ต่างประเทศในหลากหลายมิติ  
คือวัตถุประสงค์ของวารสารวทิยุ 

สราญรมย์ ที่ดําเนินการมาตลอด ๒๕ ปี  
โดยกว่า ๒ ทศวรรษที่ผ่านมาวารสารวทิยุ
สราญรมย์ได้ผ่านการปรับตัวและพัฒนา  
ทั้ง รูปแบบและเน้ือหาให้เข้ากับยุคสมัย 
ที่เปล่ียนไป และในปี ๒๕๖๕ น้ี เรานําเสนอ
วารสารในรูปแบบใหม่ภายใต้ชือ่ใหม่ คือ “MFA 
Thailand Channel” เพ่ือเน้นยํ้าถึงการเป็น 
ชอ่งทางส่ือสารด้านการต่างประเทศทีท่นัสมัย  
และตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบัน โดยในส่วน 
ของรูปเล่ม เราได้ปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  
มีการจัดวางเน้ือหาและภาพประกอบให้ดู 
ทนัสมัย อ่านงา่ย สบายตา

วารสาร “MFA Thailand Channel”  
ฉบับปฐมฤกษ์น้ีมีเร ือ่งราวที่น่าสนใจมากมาย 
โดย  highlight ของวารสารฉบับน้ีคือ  
เร ือ่งราวเก่ียวกับการเป็นเจา้ภาพการประชุม 
เอเปค ปี ๒๕๖๕ ของประเทศไทย ซึง่ถือเป็น 
วาระแห่งชาติและมีความสําคัญต่อประชาชน 
คนไทยทุกคนอย่างมาก การเป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมระหว่างประเทศในครั้ง น้ี 
นับเป็นโอกาสของประเทศไทยทั้งในด้าน 
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและ

การท่องเที่ยว โดยไทยจะขับเคล่ือนนโยบาย 
เศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และ 
เศรษฐกิจสีเขียว หรอื BCG Economy ทีเ่ป็น 
วาระแห่งชาติในเวทีเอเปคปีน้ีด้วย การเป็น 
เจ้าภาพครั้ง น้ี ยังเป็นโอกาสในการสร้าง 
ความเชือ่ม่ันต่อศักยภาพและความพรอ้มของ
ประเทศไทยในการเปิดประเทศเพ่ือต้อนรบั 
มิตรของเราจาก ๒๐ เขตเศรษฐกิจด้วย

นอกเหนือจากเร ือ่งราวทีน่่าสนใจเก่ียวกับ 
การเปน็เจา้ภาพเอเปค ป ี๒๕๖๕ แล้ว เรายังนําเสนอ 
เร ือ่งเล่าจากมุมมองและประสบการณ์ตรง 
ของนักการทูตและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 
การทตูในมิติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเร ือ่งราวของ 
เส้นทางการเปน็สมาชกิองค์การสหประชาชาติ 
กวา่ ๗๕ ปี ของไทย การขับเคล่ือนอํานาจละมุน  
หรอื “Soft Power” ในเวทโีลก ความสัมพันธ ์
อันแนบแน่นและยาวนานระหวา่งไทย - ญี่ปุ่น  
ไทย-สวติเซอรแ์ลนด์ การชว่ยเหลือแรงงาน 
ไทยในลิเบยี วถีิธรรมทางการทตู และเร ือ่งราว 
ของคุณชวน นักการทตูในเอธโิอเปยี ทีห่ลายคน 
เฝ้าติดตาม

พบกันใหม่ใน “MFA Thailand Channel” 
ฉบับหน้า และมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
ในการเป็นเจา้ภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ น้ีนะคะ

(ชลธี จันทร์รัชชกูล)
บรรณาธิการบริหาร

MFA Thailand Channel
บทบรรณาธิการ
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เราต้องการสะท้อนอะไรจากการก�าหนดหัวข้อหลัก 
ในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยว่า Open. Connect. 
Balance. หรือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน 
สู่สมดุล

หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันต้ังใจ 
ให้การเป็นเจา้ภาพจดัประชุมเอเปค ๒๕๖๕ เกิดประโยชน์ต่อคนไทย
มากที่สุด หัวข้อหลัก (Theme) จงึต้องสะท้อนประเด็นที่คนไทย 
ต้องการและต้องได้ประโยชน์ โดยไทยยังสานต่อการทํางานของ 
เอเปคได้ต่อเน่ือง กระทรวงการต่างประเทศเร ิม่กระบวนการระดม
สมองต้ังแต่ต้นป ี๒๕๖๓ กับคนหลายกลุ่ม อาท ิผู้ทรงคุณวฒิุ ผู้ดําเนิน 
ธรุกิจหลากหลายสาขา รวมทัง้ SMEs และ start-ups ส่ือมวลชน 
ข้าราชการรุน่ใหม่ และประชาชน รวมถึงเร ิม่วางแผนงานรว่มกับ
หน่วยงานและภาคเอกชนทีเ่ก่ียวข้องอย่างใกล้ชดิเพ่ือให้ทกุภาคส่วน
ทีเ่ก่ียวข้องรว่มกันเตรยีมการเป็นเจา้ภาพมาต้ังแต่ต้น

แนวคิดเบื้องหลังหัวข้อหลัก คือ การเน้นฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
หลังโควดิ-๑๙ ให้ย่ังยืน ครอบคลุม และสมดุล โดยส่งเสรมิให้คน 
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมและความคิด
เพ่ือนําไปสู่การสรา้งสมดุลการทํา
ธรุกิจ การดําเนินชวีติ และการอยู่รว่ม 
กับธรรมชาติในภาพรวม โดยไทยได้นํา 
โมเดลเศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจ 
หมุนเวยีน เศรษฐกิจสีเขียว หรอื  
Bio-Circular Green Economy 
(BCG Model) ซึง่เป็นยุทธศาสตร ์
ชาติในการ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจาก 
โควดิ-๑๙  มาเป็นไอเดียต้ังต้น  

ธานี ทองภกัด ีปลัด กต. เล่า 
ไทยกบัการเป็นเจ้าภาพเอเปค
ประเทศไทยมีโอกาสได้กลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคอีกครั้ง  
โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ไทยจะได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพ นายธานี ทองภักดี  
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จะมาอธิบายให้เราได้เข้าใจ

สมาชิกเอเปค
เอเปคมีสมาชิกรวม  

21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ออสเตรเลีย แคนาดา 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน 
ฮ่องกง นิวซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา บรูไน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย 
จีนไทเป ชิลี เม็กซิโก 

ปาปัวนิวกินี เปรู รัสเซีย 
และเวียดนาม
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เ พ่ื อ กํ า หนดปร ะ เ ด็ นห ลั ก  " เ ปิ ด ก ว้ า ง 
สรา้งสัมพันธ ์ เชือ่มโยงกัน สู่สมดุล" สะท้อน
ความต้ังใจของไทยในการส่งเสรมิการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจผ่านการปรบัเปล่ียนความคิดและ
พฤติกรรมเพ่ือสรา้งสมดุล

• เปิดกว้าง คือ การส่งเสรมิการเปิดรบั 
มุมมองใหม่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากสถานการณ์โควดิ-๑๙ 
เพ่ือนํามาสรา้งเสรมิบรรยากาศการดําเนินธรุกิจ
และการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

• เชื่อมโยง คือ การร ื้อฟ้ืนการเดินทาง 
เพ่ือสรา้งเสรมิปฏิสัมพันธ์และการทําธุรกิจ 
ในภูมิภาคให้คืนกลับอยา่งสะดวกและปลอดภัย
ยิง่ขึน้

• สมดุล คือ การนําโมเดลการพัฒนาต่าง ๆ 
รวมถึง BCG มาปรบัแนวทางการทําธุรกิจ  
และการดําเนินชวีติในมิติต่าง ๆ เพ่ือสรา้งเสรมิ 
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังโควดิ-๑๙ ที่ ยั่งยืน 
และครอบคลุม

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่เราตั้งใจ 
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
ในการเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งนี้ 
มีอะไรบ้าง

เอเปคไม่ได้เพ่ิงมีประโยชน์ต่อไทยในปี 
ที่เราเป็นเจา้ภาพ แต่เอเปคมีพลวัตและสรา้ง
ประโยชน์ให้ไทยเสมอมานับต้ังแต่ที่ ไทย 
ได้รว่มก่อต้ังเม่ือปี ๒๕๓๒ โดยเฉพาะการอํานวย 
ความสะดวกทางการค้า ลดจาํนวนคนยากจน
และเพ่ิมจาํนวนชนชัน้กลาง เพ่ิมความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจ  (ease of doing 
business) ทําให้ลดค่าใช้จ่ายส้ินเปลือง 
ในการค้าและการดําเนินธรุกิจลงไปมาก ปจัจุบัน 
มูลค่าการค้าของไทยกวา่รอ้ยละ ๗๐ คือ การค้า
กับสมาชกิเอเปค

ในช่วง ๒ ปีที่ ผ่านมา เอเปคได้ดําเนิน
มาตรการเรง่ด่วนเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก 
โควดิ-๑๙ ต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
โดยส่งเสรมิการรกัษา supply chain เพ่ือขนส่ง 

วัคซนี ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พรอ้มทัง้ 
ส่งเสรมิการอํานวยความสะดวกการเคล่ือนย้าย 
บุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้เ ก่ียวข้อง  
ซึง่เปน็ประโยชน์ต่อไทยอยา่งยิง่ และเพ่ือสานต่อ 
การดําเนินงานของเอเปคทีผ่่านมาโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของคนไทยเป็นทีต้ั่ง การเป็นเจา้ภาพ 
ปี ๒๕๖๕ ของเราจะคํานึงถึงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
เอเปคในระยะกลางและระยะยาวอย่างสมดุล 
ซึ่งหัวข้อหลักแต่ละส่วนก็จะนําไปสู่ผลลัพธ ์
ทีเ่ก่ียวข้อง

ไทยมองวา่ วาระเรง่ด่วนในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

การประชุม ABAC Chair-SOM Dialogue กับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากภาครัฐเขตเอเปค

เอเปคไม่ได้เพิ่งมีประโยชน ์
ต่อไทยในปีที่เราเป็นเจ้าภาพ  
แต่เอเปคมีพลวัตและสร้าง
ประโยชน์ให้ไทยเสมอมา 
นับตั้งแต่ที่ไทยได้ร่วมก่อตั้ง
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เอเปคซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อไทย 
คือ  การ  "เชื่อมโยง "  เชื่อมคนเข้าหากัน  
เชื่อมภูมิภาคด้วยการเปิดการเดินทางอย่าง 
สะดวกและปลอดภัย ซึง่ในเร ือ่งน้ีไทยจะผลักดัน 
การส่งเสรมิการเดินทางที่สะดวกปลอดภัย  
(Safe Passage) และการหาวธิเีพ่ิมคุณสมบัติ 
ของบัตรเดินทางสําหรบันักธรุกิจเอเปค (APEC 
Business Travel Card) ให้ครอบคลุมถึง 
ผู้ที่ เ ดินทางเป็นประจําและนักท่องเที่ยว  
ซึ่งไทยจะได้ประโยชน์จากการมีนักธุรกิจและ 
นักทอ่งเทีย่วเดินทางมาไทยได้สะดวกขึน้

สําหรบัระยะยาว ไทยให้ความสําคัญกับ 
การสรา้งสมดุลเพ่ือการเจรญิเติบโตอยา่งยัง่ยนื 
ประเด็นที่ไทยจะผลักดันจงึเป็นการ "เปิดกว้าง
ทางความคิดเพ่ือเปิดกว้างทางการค้า" นําบท 
เรยีนจากโควดิ-๑๙ มาส่งเสรมิการรวมตัว 
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ดีขึน้ โดยนําประเด็น 
ด้านดิจิทัล ส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข และ 
การ ส่ง เสร มิการ เ ติบโตอย่ าง ย่ั งยืนและ 
ครอบคลุมมาอยู่ในบทสนทนาเพ่ือขับเคล่ือน 
การหารอืเพ่ือจดัทาํความตกลงการค้าเสรเีอเปค  

การประชุมเอเปคในระดับต่าง ๆ  
ซึ่งจะมีกว่า ๑๐๐ การประชุมตลอดทั้งปี

(FTAAP) ซึง่ไทยจะได้ประโยชน์จากบรรยากาศ 
ดําเนินธุร กิจที่ ดีและมีคุณภาพในภูมิภาค 
เอเชยี - แปซฟิิกในอนาคตต่อไป

สุดท้าย ไทยจะส่งเสรมิการสรา้ง "สมดุล 
ในทุกมิติ" โดยนําแนวคิด BCG ของไทย 
ไปแลกเปล่ียนในเอเปค เพ่ือให้ภูมิภาคเอเชยี - 
แปซิกฟิกเติบโตอย่างแข็งแกรง่ ครอบคลุม 
ยั่งยืน และคํานึงถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม 
ไปพรอ้มกัน โดยจะเน้นส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ 
จากพลังงานหมุนเวยีนอย่างมีนวัตกรรม  
การแปรขยะเป็นความมั่งค่ัง และเรง่บรรลุ 
ความเปน็กลางทางคารบ์อน (carbon neutrality) 
และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศูนย์  
(net zero greenhouse gas emissions)  
ตามทีน่ายกรฐัมนตรไีด้ประกาศในเวท ีCOP26  
ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทย  
ต่อภูมิภาค  และต่อโลกในภาพรวม

ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปคในช่วงเวลา 
ที่มีความส�าคัญ เพราะเป็นช่วงที่โลก
ก�าลงัฟ้ืนตวัจากโควดิ ซึง่ส่งผลกระทบ 
กบัการใช้ชวีติ การค้าขาย การเดนิทาง 
และการติดต่อของคนบนโลก เราจะ
ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กับไทยอย่างไร

เราตระหนักถึงชว่งเวลาสําคัญน้ีและมองว่า 
เป็น "โอกาส" ทีดี่ใน ๒ แงมุ่ม

ไทยจะส่งเสริมการสร้าง "สมดุล 
ในทุกมิติ" โดยน�าแนวคิด BCG 
ของไทยไปแลกเปลี่ยนในเอเปค 
เพื่อให้ภูมิภาคเอเชีย - แปซิกฟิก
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ครอบคลุม 
ยั่งยืน และค�านึงถึงการรักษา 
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 
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ประการแรก เป็นโอกาสในการชูบทบาท
ของไทยและนําประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
ไทยไปหารอืในเอเปค เพราะเวลาน้ีถือเป็นชว่ง 
หัวเล้ียวหัวต่อที่เอเปคและโลกต้องฟ้ืนฟูอย่าง
ถูกทิศทาง จงึเป็นโอกาสของไทยในการแสดง 
ศั กยภาพและบทบาทที่ สํ า คัญ ในครั้ง น้ี  
โดยเฉพาะการนําประเด็นที่ เป็นประโยชน์ 
ต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทย เชน่ การท่องเที่ยว  
การส่งเสรมิการพัฒนาอย่างย่ังยืน การเพ่ิม 
โอกาสและศักยภาพให้ MSMEs และกลุ่มทียั่ง
ไม่ได้แสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที ่ 
ไปหารอืในเอเปค นอกจากน้ี การประกาศ 
เป้าหมายจัดประชุมเอเปคแบบพบหน้ากัน 
อยา่งเต็มรูปแบบตลอดทัง้ป ียังชว่ยดึงดูดความ
สนใจจากเขตเศรษฐกิจสมาชกิและส่ือต่างชาติ 
ได้เป็นอย่างดี หลังจากที่เอเปคต้องจดัประชุม 
ผ่านระบบทางไกลมาตลอดสองปีทีผ่่านมา

ประการท่ีสอง คือ เป็นโอกาสที่ไทยจะได้ 
รบัเป็นพิเศษจากการเป็นเจา้ภาพจดัประชุมใน 

การเป็นเจ้าภาพปี ๒๕๖๕ ของเรา 
จะค�านึงถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเอเปค 
ในระยะกลางและระยะยาวอย่างสมดุล 

ชว่งเวลาน้ี นอกเหนือจากผลลัพธก์ารประชุม 
ทีจ่ะเปน็ประโยชน์ต่อคนไทยแล้ว ยังเปน็โอกาส
ที่ไทยจะแสดงความพรอ้มในการเปิดประเทศ 
และต้อนรบัชาวต่างชาติ โดยสถานที่ที่จะใชจ้ดั
ประชุมครัง้แรก คือ จงัหวัดภูเก็ต เพ่ือจดัการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างไม่เป็นทางการ 
(Informal Senior Officials Meeting - ISOM)

ทั้งน้ี จะมีการประชุมเอเปคในระดับต่าง ๆ 
กว่า ๑๐๐ ประชุมตลอดทั้งปี แทบทั้งหมด
เป็นการประชุมแบบพบหน้าและกระจาย 
จัดไปทั่วประเทศไทย โดยจะมีผู้นํา รฐัมนตร ี
ผู้ทรงคุณวฒิุ นักวชิาการ นักธรุกิจ และส่ือชัน้นํา  
รวมกวา่หน่ึงหม่ืนคนเดินทางมาเขา้รว่มกิจกรรม
และการประชุมในไทย จึงเป็นโอกาสในการ 
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กระจายรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นอุตสาหกรรม 
ด้านการท่องเที่ยว และตอกยํ้าบรรยากาศ 
ของการเปิดประเทศของไทยได้เป็นอย่างดี

ขณะนี้เรามีความพร้อมเต็ม ๑๐๐% 
ในการท�าหน้าที่เจ้าภาพเอเปค 
แล้วใช่หรือไม่

ทกุหน่วยงานมีความต้ังใจและมีความพรอ้ม 
ในการเป็นเจา้ภาพเอเปคอย่างเต็มที่ โดยเป็น 
การเตรยีมการที่ตระหนักถึงความท้าทาย 
อย่างระมัดระวัง และพลิกวกิฤตเป็นโอกาส 
เพ่ือสรา้งประโยชน์สูงสุดแก่คนไทย ทุกฝ่าย 
เตรยีมการสําหรบัการเป็นเจา้ภาพต้ังแต่ต้นปี 
๒๕๖๓ ซึง่เป็นชว่งที่โควดิ-๑๙ เร ิม่ระบาดแล้ว 
การเตรยีมการจึงตระหนักถึงการรับ มือ 
สถานการณ์โรคระบาดน้ีมาต้ังแต่ต้น หน่วยงาน 
ราชการต่าง ๆ  ได้รว่มบูรณาการการทาํงานจนเกิด 
การประชุมเตรยีมการในทกุระดับ ขณะทีก่ารประชุม 
คณะกรรมการระดับชาติ ที่มีนายกรฐัมนตร ี

เป็นประธานก็ได้จัดประชุมไปแล้วถึง ๓ ครัง้ 
อยา่งไรก็ดี ส่ิงทีอ่ยากจะยํ้าคือ คนไทยทัง้ประเทศ 
คือเจา้ภาพเอเปค ไม่ใชแ่ค่รฐับาลเทา่น้ัน

เราก�าหนดให้การเป็นเจ้าภาพเอเปค
เป็นวาระแห่งชาติ แล้วคนไทยจะมี
ส่วนร่วมกับการเป็นเจ้าภาพเอเปค
ของไทยได้อย่างไร

คน ไทย มี ส่ วน ร่ว ม กับก า รปร ะ ชุ ม ไ ด้ 
หลากหลายมิติ เพราะการประชุมกว่า ๑๐๐ 
การประชุมน้ี มีเน้ือหาครอบคลุมประเด็นความ
รว่มมือในมิติต่าง ๆ  นับต้ังแต่การค้า การเกษตร 
สาธารณสุข สตร ี MSMEs การทอ่งเทีย่ว ฯลฯ  
ซึ่งสะท้อนถึงการทํางานในทุกมิติของเอเปค  
เพ่ือส่งเสรมิการค้าการลงทุน โดยคํานึงถึง
บรบิทที่ครอบคลุมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
คนไทยสามารถติดตามและแลกเป ล่ียน 
ความคิดเห็นผ่านชอ่งทางการประชาสัมพันธต่์าง ๆ  
ในประเด็นทีต่นสนใจได้ โดยตอนน้ีได้มีทวติเตอร ์
APEC2022Thailand ให้ทุกคนใช้ติดตาม 
ข่าวสารด้วยแล้ว

อยากให้คนไทยภาคภูมิใจกับการเปน็เจา้ภาพ 
เอเปคของไทย เพราะจะเปิดโอกาสให้ไทย 
ได้นําเสนอทัง้ศักยภาพและวฒันธรรม ภูมิปัญญา 
ผ่านรายละเอียดปลีกยอ่ยของการจดัประชุม เชน่ 
อาหาร ของทีร่ะลึก การแสดง ไปจนถึงรอยยิม้  
และมิตรภาพที่คนไทยมอบให้ผู้เข้ารว่มประชุม 
เป็นแง่มุมสบาย ๆ แต่น่าภาคภูมิใจให้ทุกคน 
มีส่วนรว่มได้

ทีจ่รงิแล้ว เอเปคเปน็เร ือ่งใกล้ตัวเพราะเปน็ 
เร ือ่งความสะดวกในการค้าขายทํามาหากิน  
การเพ่ิมโอกาสให้ ผู้ประกอบการรายเล็ก 
รายน้อยได้ดําเนินธุรกิจและได้กําไร รูเ้ท่าทัน 
ความเปล่ียนแปลงไปของโลก  กระทรวง 
การต่างประเทศต้ังใจจะส่ือสารเร ือ่งน้ีให้ชดัเจน  
สมํ่าเสมอ ครอบคลุม เข้าใจงา่ย เพ่ือให้คนไทย
ได้ติดตามข่าวสาร รบัรู ้ เข้าใจ และมีส่วนรว่ม 
ในการเป็นเจา้ภาพเอเปคไปพรอ้มกัน 
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ก รอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคเอเชยี - แปซฟิิก 
หรอืเอเปค (Asia Pacific 

Economic Cooperation หรอื 
APEC) เป็นแหล่งบ่มเพาะความคิด 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานและนโยบาย
ในประเด็นใหม่ ๆ ของโลก ซึง่จะชว่ย 
ให้ไทยสามารถปฏิรูปและยกระดับ 
มาตรฐานทางเศรษฐกิจให้มีความ 
ทันสมัย เป็นสากล และเสรมิสรา้ง 
ศักยภาพและความสามารถในการ 
แข่งขันให้แก่ภาครฐัและภาคเอกชน  
ดังน้ัน การที่ไทยรบัหน้าที่เป็นเจา้ภาพ 
เอเปค ป ี๒๕๖๕ จงึนับเปน็โอกาสสําคัญ 
อย่างยิ่งของไทยที่จะเป็นผู้นําในการ
รว่มขับเคล่ือนและกําหนดนโยบายและ 
ทิศทางของภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์ 
ในสายตาประชาคมโลกต่อไป

หน่ึงในไฮไลต์ของการเป็นเจา้ภาพ 
เอเปคของไทยในป ี๒๕๖๕ คือ งานเปดิตัว 
โลโก้เอเปค ทีห้่างไอคอนสยาม เม่ือวนัที่ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งผู้เขียน 
ได้มีโอกาสเข้าร ่วม  โดยนายดอน  

ปรมัตถ์ว นัิย  รองนายกรัฐมนตร ี
และรัฐมนตรวี่ าการกระทรวงการ 
ต่างประเทศเป็นประธานเปิดงาน

ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพ 
เอเปคปี  ๒๕๖๕  ของไทยซึ่ง เป็น 
ผลงานของ "ชวนนท์ วงศ์ตระกูลจง"  
นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
ได้รบัแรงบันดาลใจมาจาก "ชะลอม" 
ซึ่งเป็นเคร ื่องจักสานไทยที่ทําจาก 
ตอกไม้ไผ่ สําหรับใส่ของใช้ต่าง ๆ  
ในการเดินทางหรอืนําไปมอบกับบุคคล 
ที่ เคารพในสังคมไทย จากรุ ่นสู่ รุ ่น 
โดยแรงบันดาลใจที่ทําให้ใช้ชะลอม  
มาจากความคิดวา่ สัญลักษณ์น้ีจะต้อง 
สะท้อนถึงความเป็นไทยและตัวตน 
ของเอเปค ชะลอมส่ือถึงหัวข้อหลัก 
ของการประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ คือ

Open: ชะลอมมีลักษณะปลายเปดิ 
ไว้ใชใ้ส่ส่ิงของต่าง ๆ จงึเสมือนว่าเป็น 
การส่ือถึงการค้าการลงทนุทีเ่ปิดกวา้ง

Connect: เพราะชะลอมมีไว้ใส่ 
ส่ิงของเพ่ือขนส่ง จงึเปรยีบได้กับความ 
เชือ่มโยงระหวา่งกันในภูมิภาค

“ชะลอม” 
โลโก ้APEC 2022 Thailand  
เปิดกว้างสรา้งสัมพันธ์ 
เช่ือมโยงกนั สู่สมดลุ
ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก "ชะลอม" 
สะท้อนถึงความเป็นไทยและหัวข้อหลัก Open. Connect. Balance.  
ของการประชุมเอเปคครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วน
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เรื่อง ศุภธัช วงค์เมฆ
ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตราสัญลักษณ์ 
การเป็นเจ้าภาพ 
เอเปคปี 2022
ได้รับแรงบันดาลใจ 
มาจาก "ชะลอม"  

ซึ่งเป็นเครื่องจักสาน
ไทยที่ท�าจากตอกไม้ไผ่ 
ส�าหรับใส่ของใช้ต่าง ๆ 

ในการเดินทางหรือ 
น�าไปมอบกับบุคคล 
ที่เคารพในสังคมไทย 



ชะลอมเป็นเครื่องสานชนิดหนึ่งรูปทรงกระบอกสานด้วย
ตอกตาห่าง ๆ ปากชะลอมปล่อยตอกไว้เพื่อจับ หรือ 
มัดรวมเข้าด้วยกันส�าหรับหิ้ว ใช้ใส่ผัก ผลไม้ และสิ่งของ
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Balance: ชะลอมทาํจากวัสดุธรรมชาติ จงึ
ถือว่า เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสอดคล้อง 
กับรูปแบบเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นวาระสําคัญ 
ของไทยและกําลังผลักดันในเวทเีอเปค ๒๕๖๕ น้ี

เส้นตอกไม้ไผ่สานกันเป็นชะลอม ๒๑ ชอ่ง 
ส่ือถึง ๒๑ เขตเศรษฐกิจสมาชกิเอเปค สีเส้น
ตอก ๓ สี ได้แก่

สีนํ้าเงนิ ส่ือถึง Open การเปิดกวา้ง
สีชมพู ส่ือถึง Connect การสรา้งความ

สัมพันธเ์ชือ่มโยง
สีเขียว ส่ือถึง Balance ความสมดุล 

ระหวา่งกัน
นอกจากงานเปิดตัวโลโ ก้ เอเปคแล้ว  

ในวันเดียวกันน้ัน ยังได้มีการจัดงานเสวนา 
APEC Media Focus Group ซึง่เปน็งานทีเ่ชญิ 
ส่ือมวลชนมารว่มเสวนา เพ่ือสรา้งความตระหนัก 
รูแ้ละความเข้าใจ โดยหวังวา่ ส่ือมวลชนจะชว่ย 
เปน็สะพานส่งต่อความตระหนักรูไ้ปยังประชาชน

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรม
ระดมสมองกับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาควชิาการ และส่ือมวลชนในลักษณะเช่นน้ี 
มาต้ังแต่ช่วงกลางปี ๒๕๖๓ เพ่ือพัฒนาและ

เตรยีมประเด็นทีใ่ชใ้นการประชุมเอเปค ๒๕๖๕ 
ซึง่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทยและบรบิท
ของโลก

นายธานี แสงรตัน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ
และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้อธบิาย
ถึงความสําคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปค 
ของไทยในปี ๒๕๖๕ โดยเร ิม่ต้นจากประเด็น 
บทบาทของส่ือมวลชน ที่เป็นตัวเชือ่มระหว่าง 
ภาครฐักับประชาชน เพ่ือทาํให้เกิดความตระหนัก 
เข้าใจ ใชป้ระโยชน์ และมีส่วนรว่ม (Inform -  
Inspire - Integrate - Involve) ในสังคม และยัง 
อธบิายถึงยุทธศาสตรด้์านการประชาสัมพันธ์
ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่กําหนดกลุ่ม 
เปา้หมายผู้รบัสาร ทัง้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน 

ชะลอมท�ำจำกวัสดุธรรมชำติ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง 
กับรูปแบบเศรษฐกิจ BCG ที่เป็น 
วำระส�ำคัญของไทยและก�ำลังผลักดัน 
ในเวทีเอเปค ๒๕๖๕ นี้

Open.
Connect.
Balance.
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และภาครฐัทีเ่ก่ียวข้อง นักเรยีน นักศึกษา และ
ภาคประชาสังคม ให้ได้รบัรูอ้ยา่งครอบคลุมทกุกลุ่ม

นายเชดิชาย ใชไ้ววทิย์ อธบิดีกรมเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศได้อธบิายให้ผู้รว่มเสวนา APEC  
Media Focus Group ต่อถึงแนวโน้มความ 
เปล่ียนแปลงและความทา้ทายของโลกในปจัจุบัน 
ไม่วา่จะเป็นโรคโควดิ-๑๙ การปรบัตัวไปสู่สังคม
ดิจทิลั ความยั่งยืน ความสามารถในการปรบัตัว 
ประเด็นเร ื่องส่ิงแวดล้อมและสภาพอากาศ 
ทีเ่ปล่ียนแปลง และอธบิายถึงหน่ึงในเป้าหมาย 
นโยบายการทตูด้านเศรษฐกิจของไทยทีต้่องการ 
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ทาํให้ประเด็นหลัก ๆ 
ทีป่ระเทศไทยผลักดันในการเปน็เจา้ภาพเอเปค 
ได้แก่

Open: เปิดกว้างทางการค้าและการลงทนุ 
โดยอํานวยความสะดวกในด้านการลงทุน  

และขับเคล่ือน FTAAP หรอืเขตเศรษฐกิจเสร ี
เอเชยี - แปซฟิิก ให้เป็นรูปธรรม ซึง่เปน็ความมุ่ง
ม่ันของสมาชกิเอเปคทีจ่ะรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคและฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้

Connect:  ฟ้ืนฟูความเชื่อมโยงด้าน
การเดินทางและการท่องเที่ยว เพ่ือให้ธุรกิจ 
การบินและการท่องเที่ยว ฟ้ืนตัวและเกิด 
ความปลอดภัย

Balance: ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตทียั่ง่ยนื 
และครอบคลุม โดยเฉพาะการแลกเปล่ียนมุมมอง 
เก่ียวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึง่เก่ียวข้องกับ 
เศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตอย่างย่ังยืน  
อีกทั้งเป็นวาระสําคัญของไทยในเวลาน้ี หรอื
ภาษาไทย คือ "เปดิกวา้งสรา้งสัมพันธ ์เชือ่มโยงกัน 
สู่สมดุล"  

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และ
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตร ี
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้ชนะเลิศ
การประกวดตราสัญลักษณ ์
การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย
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เศรษฐกิจชวีภาพ 
(Bio Economy)

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
(Circular 

Economy)

เศรษฐกิจ 
สีเขียว  

(Green 
Economy)

BCG Model

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy: BCG Model) ที่ไทยจะผลักดันในเวที APEC 2022
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เรื่อง สิรภพ เดชะบุญ
เจ้าหน้าที่ประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ



ปี ๒๕๖๕ ถือเป็นปีที่ สําคัญ
สํ า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
เพราะได้รบัโอกาสให้เป็น 

เจา้ภาพจดัการประชุมเอเปค หรอื
กรอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific 
Economic Cooperation: APEC) 
อีกครัง้ หลังจากที่เคยเป็นเจา้ภาพ
มาแล้ว ๒ ครัง้ เม่ือปี ๒๕๓๕ และ 
ปี ๒๕๔๖ ซึ่งการประชุมเอเปค 
ในแต่ละครั้งถือว่ามีความสําคัญ
อย่างมากในแงมุ่มของความรว่มมือ
ด้านการค้าและการลงทุน ไปจนถึง 
การเตรยีมการด้านต่าง ๆ ในการ
ต้อนรบัผู้นําจาก ๒๐ เขตเศรษฐกิจ  
ดั ง น้ั น  ป ร ะ เ ทศ ไ ท ย จึ ง ต้ อ ง 
เตรยีมพรอ้มอย่างมากต่อบทบาท
เจ้าภาพ และโดยที่ภาคประชาชน 
เปน็ส่วนสําคัญอยา่งมากต่อการเปน็
เจา้ภาพที่ดี การเตรยีมความพรอ้ม

ด้านการประชาสัมพันธจ์งึเป็นเร ือ่ง
ทีต้่องให้ความสําคัญ

นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธบิดี 
กรมสาร นิ เทศและรอง โฆษก
กระทรวงการต่างประเทศ หรอื  
“ท่านรอง น้ิง ”  ไ ด้ ใ ห้ สัมภาษณ์
ในรายการ บันทึกสถานการณ์ 
(youtube/jBsPBgUmXFs) ไว้ว่า  
กรอบความรว่มมือเอเปคจดัต้ังขึ้น
เม่ือปี ๒๕๓๒ โดยมีเป้าหมายหลัก 
คือ การส่งเสรมิการเปิดเสรกีารค้า  
ก า ร ล ง ทุ น  แล ะ ก า ร ร ว ม ตั ว 
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงความรว่มมือ
ด้านวชิาการและการแลกเปล่ียน
องค์ความรู ้ซึง่ตลอดเวลาที่ผ่านมา
มีการเน้นเร ือ่งธุรกิจและเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคของทั้ง ๒๑ สมาชกิเขต
เศรษฐกิจเป็นหลัก (๑๙ ประเทศ 
และ ๒ เขตเศรษฐกิจ คือ ฮ่องกง
และไต้หวัน) และเอเปคได้มุ่งเป้า 

การประชาสัมพันธ์ 
การเป็นเจ้าภาพ 
การประชุมเอเปค ๒๐๒๒
การประชุมเอเปคมีความส�าคัญอย่างมากในแง่มุมของ 
ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ประเทศไทย 
จึงต้องเตรียมพร้อมส�าหรับการประชุมและการต้อนรับ 
ผู้น�าจาก ๒0 เขตเศรษฐกิจ 
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ไปที่การเปิดเสรกีารค้าการลงทุนเร ือ่ยมา ต้ังแต่ยุคเป้าหมาย 
โบกอร ์ (Bogor Goals) และวสัิยทศัน์ปุตราจายา (Putrajaya 
Vision 2040) ในสมัยทีเ่ขตเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เป็นเจา้ภาพ

การเป็นเจ้าภาพในครัง้น้ีของไทยมีความสําคัญเน่ืองจาก
สถานการณ์ปัจจุบันที่ระบบเศรษฐกิจโลกได้รบัผลกระทบจาก
โควดิ-๑๙ ดังน้ัน ปี ๒๕๖๕ จงึเป็นโอกาสดีสําหรบัประเทศไทย 
ทีจ่ะเป็นเจา้ภาพในการหารอืเก่ียวกับแนวทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ยุคหลังโควดิ-๑๙ โดยเน้นการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยนื

การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในครั้งนี ้
มีความส�าคัญต่อไทยอย่างไร

เน่ืองด้วยไทยเป็นเขตเศรษฐกิจที่สําคัญต่อทวปีเอเชีย 
และทุกภูมิภาคทั่วโลก และเอเปคเปรยีบเสมือนแหล่งบ่มเพาะ 
ทางความคิดทีมี่อิทธพิลต่อการกําหนดมาตรฐาน นโยบาย และ
ประเด็นใหม่ ๆ  ของโลก ไม่จาํกัดแค่เร ือ่งเศรษฐกิจ โดยกรอบเอเปค 
มีความทันสมัยและความเป็นสากล ดังน้ัน การรบับทบาทเป็น

ธุรกิจ SMEs ที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จาก
การผลักดันให้เป็นประเด็นส�าคัญในการประชุม 
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ไทยจะได้ประโยชน์
จากการผลักดัน
ประเด็นส�าคัญส�าหรับ
ประเทศไทยเอง เช่น 
ประเด็นด้านธุรกิจ 
SMEs โลกดิจิทัล  
สังคมไร้เงินสด รวมถึง
เรื่องการเกษตรที่ยั่งยืน 
และเทคโนโลยี 
ในภาคการเกษตร

เจา้ภาพการประชุมในครัง้น้ี ไทยจะได้ประโยชน์จากการผลักดัน 
ประเด็นสําคัญสําหรบัประเทศไทยเอง เชน่ ประเด็นด้านธรุกิจ 
SMEs โลกดิจทิลั สังคมไรเ้งนิสด รวมถึงเร ือ่งการเกษตรทีย่ั่งยนื 
และเทคโนโลยีในภาคการเกษตร เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว  
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ที่ไทย
กําลังผลักดัน และยังเป็นการสรา้งความเชือ่มั่นต่อมาตรการ 
การควบคุมการแพรร่ะบาดโควดิ-๑๙ และการแสดงความพรอ้ม
ของไทยในการเปิดประเทศและเติบโตทางเศรษฐกิจอีกครัง้

การประชุมเอเปค 2022 สามารถแบ่งประเด็น
ส�าคัญได้ ๓ ประการ ได้แก่

๑) การส่งเสรมิการเจรญิเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม  
ซึง่รวมถึงความม่ันคงทางอาหาร การบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อม 
และการส่งเสรมิ BCG Model

๒) การอํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทนุ ทีมี่ประเด็น
เศรษฐกิจดิจทิัล การค้าดิจทิัล (Digital Trade Platform)  
และการส่งเสรมิการเข้าถึงแหล่งเงนิทนุให้กับ MSMEs

๓) การฟ้ืนฟูความเชือ่มโยงการเดินทางและการท่องเที่ยว  

โลกดิจิทัลและสังคมไร้เงินสด เป็นหนึ่งใน
ประเด็นที่จะถูกพูดถึงในการประชุมครั้งนี้
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ที่จะเน้นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
และการทอ่งเทีย่วสีเขียว

การจดัประชุมเอเปค ๒๐๒๒ เปน็การประชุม
ลักษณะกายภาพ หรอืการประชุมแบบเห็นหน้า
เห็นตัวกันเป็น ๆ อย่างเต็มรูปแบบครัง้แรก ๆ 
ในโลกหลังเกิดสถานการณ์โควดิ-๑๙ ที่ผ่านมา 
การประชุมถูกจัดในรูปแบบออนไลน์บ้างหรอื
แบบผสม (Hybrid) บา้ง โดยหวงัวา่ สถานการณ์
โควดิ -๑๙  จะไ ม่ เป็น อุปสรรคต่อการจัด 
การประชุมที่ เปิดฉากขึ้นครั้งแรกในเดือน
ธนัวาคม ๒๕๖๔

คนไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมด้วยการเป็นเจ้าภาพที่ดี  
ติดตามประเด็นส�าคัญของกรอบความร่วมมือเอเปคผ่านสื่อมวลชน  
หรือมีส่วนร่วมผ่านเวทีแสดงความคิดเห็นช่องทางต่าง ๆ ได้

รฐับาลได้จัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติ
เพ่ือเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการเป็นเจา้ภาพ 
เอเปค  และภายใต้คณะกรรมการน้ันก็มี 
คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ ์
ที่ได้มีการประชุมเพ่ือขับเคล่ือนประเด็นหลัก  
๓ ประการข้างต้น โดยการประชาสัมพันธ์
ของไทยมีแนวคิดที่เป็นเสมือนไฟนาํทางว่า 
“ตระหนัก เข้าใจ ใชป้ระโยชน์ มีส่วนรว่ม”  
โดยมุ่งเน้นการส่ือสารและสรา้งการรบัรูถึ้ง
บทบาทของประเทศไทยทั้งก่อนเป็นเจ้าภาพ  
ขณะเป็นเจา้ภาพ และหลังเป็นเจา้ภาพ รวมถึง

20



เน้นยํ้าการมีส่วนรว่มของทกุภาคส่วนของสังคม  
เชน่ ภาคประชาสังคม ภาคส่ือมวลชน โดยมี
การจดักิจกรรมเชงิประชาสัมพันธกั์บส่ือมวลชน 
หรอื APEC Media Focus รวมถึงการจัด
กิจกรรมกับภาคเอกชนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ 
สภาที่ปรกึษาทางธุรกิจเอเปค นอกจากน้ัน  
ยังมีกรมประชาสัมพันธท์ีค่อยสนับสนนุการสรา้ง
การรบัรูใ้ห้กับประชาชนคนไทยด้วย

การเป็นเจา้ภาพการประชุมเอเปคของไทย
ครัง้น้ีเร ิม่ขึ้นต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
จนถึงเดือนพฤศจกิายน ๒๕๖๕ และจะมีการใช้

สถานทีห่ลายจงัหวัดในการจดัประชุม โดยจะมี
ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ เดินทางเข้ามา
รว่มประชุมกวา่พันคน ซึง่คนไทยทกุคนสามารถ
มีส่วนรว่มด้วยการเป็นเจ้าภาพที่ดี ติดตาม
ประเด็นสําคัญของกรอบความรว่มมือเอเปค
ผ่านส่ือมวลชน หรอืมีส่วนรว่มผ่านเวทีแสดง 
ความคิดเห็นชอ่งทางต่าง ๆ ได้ โดยตระหนักว่า  
การมีส่วนรว่มของไทยและความรว่มมือภายใต้ 
กรอบเอเปคมีความสําคัญอย่างยิ่งในชว่งที่เรา
กําลังจะก้าวข้ามปัญหาวกิฤติเศรษฐกิจจาก 
โควดิ-๑๙ น้ี 

ของที่ระลึกที่กระทรวง 
การต่างประเทศจัดท�าขึ้น
ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
การประชุมเอเปค 2022

MFA Thailand
Channel

21



22

เรื่อง เศรษฐศาสตร์ เรืองแสน
เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล กรมองค์การระหว่างประเทศ



เส้นทางกว่า  
75 ปี ของไทย
ในสหประชาชาติ
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหประชาชาติในล�าดับที่ 55 เมื่อวันที่  
15 ธันวาคม ๒๔๘๙ และมีบทบาทส�าคัญ 
ในสหประชาชาติมาอย่างยาวนาน  
ในองค์การที่มีความส�าคัญระดับโลก

ส หประชาชาติ (United Nations) เปน็องค์การ 
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการ 
รกัษาสันติภาพและความม่ันคงของโลก ส่งเสรมิ 

สิทธมินุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความชว่ยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรม ผลักดันการพัฒนากฎหมายระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนประเด็นใหม่ ๆ  อาท ิการเปล่ียนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ บทบาทสตร ี เด็ก กลุ่มเปราะบาง 
ความม่ันคงทางไซเบอร  ์ ฯลฯ ทั้งน้ี ประเทศไทยมี 
บทบาทสําคัญในสหประชาชาติมาอย่างยาวนาน  
โดยเ ม่ือ วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เป็นวาระ 
ครบรอบ ๗๕ ปีที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของ
สหประชาชาติ

สหประชาชาติก่อต้ังขึ้นเม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม  
๒๔๘๘ (ค.ศ. ๑๙๔๕) ภายหลังสงครามโลกครัง้ที่ ๒ 
ส้ินสุดลง โดยมุ่งม่ันที่จะเป็นองค์การระหว่างประเทศ 
ที่เป็นตัวกลางสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
สืบต่อเจตนารมณ์การรกัษาสันติภาพระหว่างประเทศ
ขององค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations)  
โดยมีกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) เปน็ธรรมนูญ 
และมีสํานักงานใหญ่อยู่ทีน่ครนิวยอรก์

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 
และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในงานเลี้ยง
รับรองเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๗5 ปี 
การเป็นสมาชิกของไทยในสหประชาชาติ
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เห็นได้จากข่าวสารและความรว่มมือระหว่าง
รฐับาลแต่ละประเทศผ่านการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ (United Nations General 
Assembly - UNGA) ซึง่เป็นกลไกทีใ่หญ่ทีสุ่ด 
ในสหประชาชาติ ประกอบด้วยรฐัสมาชกิ ๑๙๓  
ประเทศ โดยสมัยการประชุมของ UNGA  
มีระยะเวลา ๑ ปี เร ิ่มต้นในวันอังคารที่ ๓  
ของเดือนกันยายนของทุกปี โดยในแต่ละปี 
รัฐ ส ม า ชิ ก จ ะ เ ลื อ ก ต้ั ง ป ร ะ ธ า นส มั ช ช า 
สหประชาชาติ (President of the General 
 Assembly - PGA) สลับสับเปล่ียนตามภูมิภาค 
และรองประธานจาํนวน ๒๑ คน

ทบวงการชํานัญพิเศษ (Specialized 
Agencies) ต่าง ๆ ภายใต้สหประชาชาติ 
อาทิ องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization - WHO) ได้แสดงบทบาท 
ที่โดดเด่นในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 
โควดิ-๑๙ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นบทบาท 

แผนที่โลกล้อมรอบด้วยก่ิงมะกอกสองก่ิง 
กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันเป็น 
ที่จดจาํของผู้คนทั่วโลกโดยแผนที่โลกหมายถึง 
ประชากรทุกคน  และ ก่ิ งมะกอกสอง ก่ิง 
เป็นสัญลักษณ์ส่ือถึงสันติภาพ ประสบการณ์ 
อันเลวรา้ยจากสงครามโลกทัง้สองครัง้ ตลอดจน 
ความรุนแรงจากสงครามทีเ่กิดขึน้ทัว่โลกในชว่ง 
ต้นศตวรรษที ่๒๐ เปน็บทเรยีนราคาแพงทีส่รา้ง 
ภาพจําและผลักดันให้ ผู้ นําหลายประเทศ 
ดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างสันติ 
ผ่ าน เวที เ จ รจาที่ ใหญ่ที่ สุ ด ใน โลกอ ย่ า ง 
สหประชาชาติ

การทตูพหุภาคี (multilateral diplomacy) 
หรอืความสัมพันธ์ทางการทูตหลายฝ่าย 
ภายใต้กรอบสหประชาชาติยังแสดงให้เห็นถึง 
พลังในการร่วมขับเคล่ือนประเด็นระหว่าง 
ประเทศที่หลากหลายและเปล่ียนแปลงไป 
อย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ก่อต้ังสหประชาชาติ  
ทั้งในด้านสันติภาพและความม่ันคง (Peace 
and Security) การพัฒนา (Development)  
และสิทธิมนุษยชน  (Human Rights )  
ซึง่ผลลัพธจ์ากการขับเคล่ือนของสหประชาชาติ
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ประเทศไทยมีบทบาทส�าคัญในสหประชาชาติ
มาอย่างยาวนาน โดยเมื่อวันที่ 1๕ ธันวาคม 
2๕64 เป็นวาระครบรอบ 7๕ ปี ทีป่ระเทศไทย 
เข้าเป็นสมาชกิของสหประชาชาติ

ที่ทรงตระหนักถึงความยากลําบากในการ
เจรจาทางการทูตกับนานาประเทศและอํานาจ 
ต่อรองของประเทศไทยในยุคอาณานิคม  
และผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รบัจาก 
การเข้าเปน็สมาชกิสหประชาชาติ จงึทรงผลักดัน
ให้ประเทศไทยเขา้รว่มเปน็สมาชกิสหประชาชาติ 
ในลําดับที่ ๕๕ เม่ือวันที่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๔๘๙ 
(ค.ศ. ๑๙๔๖) การเข้าเป็นสมาชกิสหประชาชาติ 
ทําให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเร ื่อง
อํานาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน 
จากนานาประเทศ นอกจากน้ัน สหประชาชาติ
ยังปกป้องและให้ความสําคัญกับความเห็น 
ของรฐัขนาดเล็ก และเป็นเวทีในการดําเนิน 
ความสัมพันธท์างการทูตพหุภาคีของประเทศ 
ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาคมโลก

ตลอด ๗๕ ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยผลักดัน 
และสนับสนุนการทํางานของสหประชาชาติ  
ทั้งด้านการสนับสนุนสันติภาพและความม่ันคง

ไทยมีส่วนร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ผ่านการส่งเจ้าหน้าที่ทหาร ต�ารวจและพลเรือนเข้าร่วม

ที่หลากหลายของสหประชาชาติในเวทีโลก
ตามกฎบัตรสหประชาชาติที่มุ่งเน้นการรกัษา 
ความความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ สันติภาพ 
และความม่ันคง และความเป็นศูนย์กลาง 
ให้แก่นานาชาติเสมือนเวทใีนการพูดคุยระหวา่ง 
ประเทศน่ันเอง

ก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิก
สหประชาชาติเม่ือ ๗๕ ปีที่แล้ว ประเทศไทย 
ไ ด้ ดํ า เ นินความ สัม พันธ์แบบพหุภา คีมา 
ยาวนานแล้ว โดยไทยเป็นสมาชิกสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 
Telecommunication Union - ITU) ซึง่เป็น
องค์การระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดต้ังแต่ปี  
ค.ศ. ๑๘๘๓ และเขา้เปน็สมาชกิสหภาพไปรษณีย์
สากล (Universal Postal Union - UPU) 
ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๘๘๕

ด้วยวสัิยทัศน์อันกว้างไกลของพระเจ้า 
วรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพันธ ์ 

นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย ร่วมกล่าวถ้อยแถลง
ในงานเลี้ยงรับรองฉลองโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีการเป็นสมาชิกของไทยในสหประชาชาติ
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ระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยมีส่วนรว่ม 
ในปฏิบัติการรกัษาสันติภาพของสหประชาชาติ
มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี ๒๕๐๑ ผ่านการส่ง 
เจ้าหน้าที่ทหาร ตํารวจและพลเรอืนรวมกว่า 
๒๗,๐๐๐ คน เข้ารว่มปฏิบัติการรกัษาสันติภาพ  
กว่า ๒๐ ภารกิจ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก  
ทั้งน้ี สหประชาชาติผลักดันปฏิบัติการรกัษา 
สันติภาพ (Peacekeeping Operations - PKO) 
ผ่านการขับเคล่ือนของคณะมนตรคีวามม่ันคง 
แห่งสหประชาชาติ (UN Security Council - 
UNSC) ต้ังแต่ปี ๒๔๘๘ เป็นต้นมา

ประ เทศไทย ยังผ ลัก ดันบทบาทสตร ี
ในสหประชาชาติในวาระสตร  ี สันติภาพ  
และความม่ันคง (Women, Peace and  
Security - WPS) โดยส่งเจา้หน้าทีท่หารและ 
สตรเีข้ารว่มปฏิบัติภารกิจรกัษาสันติภาพของ 
สหประชาชาติในภารกิจต่าง ๆ  รวมถึงส่งเสรมิให้
เจา้หน้าที่สตรทีี่กลับจากภารกิจรกัษาสันติภาพ 
มาถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ให้กับ 
กําลังพลอ่ืน ๆ  เพ่ือแบง่ปนัความรู ้ประสบการณ์  
สรา้งแรงบันดาลใจ

ในยุคของเทคโนโลยีปัจจุบัน นานาชาติ 
ใ ห้ความ สํ า คัญในลํ า ดับ ต้น กับประ เ ด็น 
ความม่ันคงทางไซเบอร ์ (Cyber Security)  
ในเวทีสหประชาชาติ เน่ืองจากสงครามทาง
ไซเบอร์คุกคามสันติภาพและความม่ันคง 
ในระดับนานาชาติ และยังส่งผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ โดยความนิยมในการ 
ติดต่อและการซือ้ขายผ่านเครอืขา่ยระบบไรส้าย
และแพลตฟอรม์ออนไลน์ (platform online) 
เป็นหน่ึงในเหตุผลที่ผลักดันให้รฐับาลแต่ละ 
ประเทศให้ความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย
ทางไซเบอรแ์ละมีการหารอืระหว่างประเทศ 

ในประเด็นดังกล่าว ซึง่เป็นประเด็นทีป่ระเทศไทย 
ให้ความสําคัญเชน่กัน โดยได้ออก พ.ร.บ. การรกัษา 
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ์พ.ศ. ๒๕๖๒

เม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุม
สหประชาชาติระดับสุดยอดว่าด้วยการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค .ศ . ๒๐๑๕ (UN Sustainable 
Development Summit 2015) ได้รบัรองวาระ
การพัฒนาทียั่ง่ยนื พ.ศ. ๒๕๗๓ (2030 Agenda 
for Sustainable Development) โดยมีสาระ 
สําคัญในการมุ่งขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนา 
ทียั่ง่ยนื (Sustainable Development Goals - 
SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมายหลัก อาทิ การยุติ 

ประเทศไทยมีส่วนร่วมในปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๐๑  
ผ่านการส่งเจ้าหน้าที่ทหาร ต�ารวจ 
และพลเรือนรวมกว่า ๒๗,๐๐๐ คน

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน
ในงานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีการเป็นสมาชิกของไทยในสหประชาชาติ

26



ความยากจน การศึกษาที่มีคุณภาพ พลังงาน 
สะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ให้บรรลุผลภายในปี  
๒๕๗๓  โดยไทยไ ด้ น้อมนําหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  (Suf f ic iency 
Economy Philosophy - SEP) ซึ่งเป็น 
พระราชดํารขิองรชักาลที่ ๙ มาใชเ้ป็นแนวทาง 
ในการดําเนินการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุ SDGs 
โดยเน้นหลัก “สามห่วง สองเง ือ่นไข” ของ SEP 
กล่าวคือ ใชส้ามห่วง ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุ 
มีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัว เป็นพ้ืนฐานสําคัญ 
ในการดําเนินการ บนเง ือ่นไขสําคัญสองประการ 
ได้แก่ ความรูแ้ละหลักคุณธรรม มาเปน็องค์ประกอบ 
สําคัญในการพิจารณา

ในด้านสิทธมินุษยชน ปัจจุบันไทยเป็นภาคี
อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน จํานวนทั้งส้ิน  
๗  ฉบับ  อาทิ  อนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิเ ด็ก  
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
ต่อสตรใีนทุกรูปแบบ กติการะหว่างประเทศ 
วา่ด้วยสิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ซึ่งล้วนต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของปฏิญญาสากล 
วา่ด้วยสิทธมินุษยชน (Universal Declaration 

of Human Rights - UDHR) ซึง่ได้รบัการ 
รบัรองในทีป่ระชุมสมัชชาใหญข่องสหประชาชาติ 
ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๘ เพ่ือเป็นบรรทดัฐานในการ 
ส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธมินษุยชนอันเป็นสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน โดยครอบคลุม 
สิทธทิกุด้าน ทัง้สิทธพิลเมือง สิทธทิางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ต้ังแต่มีการก่อต้ังคณะมนตรสิีทธมินุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council - 
HRC) ไทยได้ให้ความรว่มมือในการนําเสนอ
รายงานประเทศภายใต้กลไก Universal  
Periodic Review หรอื UPR ของ HRC  
มาโดยตลอด กลไก UPR ดังกล่าวกําหนดให้ 
รฐัสมาชกิสหประชาชาติจดัทํารายงานทบทวน 
สถานการณ์สิทธมินษุยชนของประเทศทกุ ๔ ปคีร ึง่ 
โดยใช้ระบบรัฐสมาชิกเป็นผู้ทบทวนกันเอง  
(peer review) เพ่ือนําข้อเสนอแนะด้านสิทธ ิ
มนุษยชนไปป ฏิ บั ติ ต่อ ไปอย่ า งส มัคร ใจ  
ล่าสุด ไทยนําเสนอรายงาน UPR รอบที่ ๓ 
เม่ือเดือนพฤศจกิายน ๒๕๖๔ โดยเน้นการให้ 
ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินนโยบายของไทย 
ที่ ใ ห้ ค ว าม สํ า คัญ กับ สิทธิมนุ ษยชนและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กัน ตลอดจนรายงาน 
การดําเนินการ พัฒนาการ ความสําเรจ็ ตลอดจน 
ความท้าทาย ทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม สิทธพิลเมืองและทางการเมือง 
และสิทธขิองกลุ่มต่าง ๆ  อยา่งรอบด้าน โดยเฉพาะ 
การดําเนินการด้านสิทธมินษุยชนและการบรหิาร 
จัดการกับความท้าทายและผลกระทบในช่วง 

หลัก “สามห่วง สองเงื่อนไข” 
ของ SEP กล่าวคือ ใช้สามห่วง 
ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุ  
มีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัว 

เจ้าหน้าที่ทหารของไทยเข้าร่วมปฏิบัติ
ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
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การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ อีกทั้งให้มุมมอง 
เก่ียวกับทิศทางการดําเนินการด้านสิทธมินุษยชน 
ในอนาคตของไทย และในทางกลับกัน ได้รบัรอง 
ข้ อ เสนอจากนานาประ เทศในการยกระ ดับ 
การดําเนินงานด้านสิทธมินษุยชนต่อไป

นอกจากน้ี สหประชาชาติยังเปดิโอกาสให้ผู้แทน
จากประเทศต่าง ๆ ทีมี่ความเชีย่วชาญในด้านต่าง ๆ 
เขา้มาดํารงตําแหน่งในสหประชาชาติ โดยในส่วนของ 
ประเทศไทย อาทิ พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้ 
วรรณไวทยากร กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพันธ ์ 
ทรงดํารงตําแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติ  
สมัยสามัญ ครัง้ที ่๑๑ เม่ือปี ค.ศ. ๑๙๕๖ นายอานันท ์ 
ปันยารชุน ดํารงตําแหน่งประธานคณะผู้ทรงคุณวฒิุ 
ระดับสูงด้านภัยคุกคาม  ความท้าทาย  และ 
การเปล่ียนแปลง วาระป ีค.ศ. ๒๐๐๓ ศ.ดร. เกรยีงศักด์ิ  
กิต ติชัย เสร  ี ดํ า รง ตํ าแหน่ง ผู้ พิพากษาศาล 
กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (International  
Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS)  
วาระป ีค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๒๖ และล่าสุด ดร. วลิาวรรณ 
มังคละธนะกุล อธบิดีกรมสนธสัิญญาและกฎหมาย  
กระทรวงการต่างประเทศ  ไ ด้ร ับเ ลือกต้ังให้ 
ดํารงตําแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมาย
ระหว่ า งประ เทศ  ( I n te rna t iona l  Law 
Commission - ILC) วาระปี ค.ศ ๒๐๒๓ - ๒๐๒๗

นอกจากการดํารงตําแหน่งสําคัญในสหประชาชาติ 
ในนามบุคคลแล้ว ประเทศไทยยังได้ดํารงตําแหน่ง 
สําคัญในองค์กรหลักภายใต้สหประชาชาติต่าง ๆ  
อย่างต่อเน่ือง อาทิ สมาชกิคณะมนตรคีวามม่ันคง 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council - UNSC) วาระปี ค.ศ. ๑๙๘๕ - ๑๙๘๖  
สมาชกิคณะมนตรสิีทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
(Human Rights Council - HRC) วาระปี  
ค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๑๓ สมาชกิคณะมนตรเีศรษฐกิจ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and  
Social Council - ECOSOC) วาระปี ค .ศ . 
๒๐๐๕ - ๒๐๐๗ และวาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐ - ๒๐๒๒  

นอกจากการด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ
ในสหประชาชาติในนามบุคคลแล้ว 
ประเทศไทยยังได้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ
ในองค์กรหลักภายใต้สหประชาชาติ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ผู้แทนเยาวชนของไทยที่เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลอง
โอกาสครบรอบ ๗๕ ปีการเป็นสมาชิกของไทยในสหประชาชาติ 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

เงื่อนไขความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน แบ่งปัน

ทางสายกลาง

ความ 
พอประมาณ

ความ 
มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวเองที่ดี 

น�าสู่ 
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และสมาชกิคณะกรรมการบรหิารองค์การการศึกษา 
วทิยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization Executive Board - 
UNESCO Ex Board) มาแล้ว ๖ วาระ ครัง้แรก
ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๕๒ - ๑๙๕๖ และปัจจุบันวาระปี  
ค.ศ. ๒๐๑๙ - ๒๐๒๓

การทีไ่ทยได้รบัเลือกต้ังเปน็สมาชกิในกรอบต่าง ๆ  
ขององค์การระหวา่งประเทศ สะทอ้นบทบาททีแ่ขง็ขัน 
สรา้งสรรค์ และต่อเน่ืองของไทยอันเป็นที่ยอมรบั 
ของนานาประเทศ โดยไทยได้มีส่วนรว่มในการ 
กาํหนดบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 
ขององค์การน้ันๆ อีกทัง้เป็นการเสรมิสรา้งศักยภาพ
และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของไทย 
ในด้านการทตูพหุภาคี

ในฐานะประเทศเจ้าบ้าน (host country)  
ไทยได้รบัการยอมรบัว่าเป็นศูนย์กลางขององค์การ 
ระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ 
ที่สาํคัญในภูมิภาค โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 
เป็นทีต้ั่งขององค์การในระดับภูมิภาคและสาํนักงาน 
ที่สาํคัญของสหประชาชาติกว่า ๔๐ หน่วยงาน  
อาทิ  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งสหประชาชาติสาํหรับเอเชียและแปซิฟิก  
(United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific - 
UNESCAP) และ UNESCO Asia and Pacific  
Regional Bureau for Education (UNESCO 
Bangkok) โดยในโอกาสการพบหารอืระหว่าง 
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
การต่างประเทศกับเลขาธิการสหประชาชาติ  
ณ สาํนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก์  
เม่ือเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เลขาธกิารสหประชาชาติ 
ได้กล่าวชื่นชมการที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง 
ของสหประชาชาติในเอเชยีอีกด้วย

ประเด็นต่าง ๆ  ทีห่ยบิยกมาขา้งต้นทีป่ระเทศไทย
ดาํเนินการรว่มกับนานาประเทศภายใต้สหประชาชาติ
ตลอด ๗๕ ปีที่ผ่านมา แสดงถึงการดาํเนินงาน 
ที่แข็งขัน สรา้งสรรค์ และต่อเน่ืองของประเทศไทย 
ในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติที่รกัษาสถานะ 
ความเป็นกลางผ่านการทตูพหุภาคี และเป็นหน่ึงใน
ประเทศทีใ่ห้ความรว่มมือกับสหประชาชาติผ่านความ 
ชว่ยเหลือทัง้ทางด้านทนุและองค์ความรูท้างวชิาการ
ภายใต้กรอบความรว่มมือต่าง ๆ  ของสหประชาชาติ 

เจ้าหน้าที่ทหารของไทยและทหารจากนานาประเทศ
ที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
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กระทรวงการตา่งประเทศกบั 
บทบาทการขับเคล่ือนอ�านาจละมุน 
(Soft Power) ในเวทโีลก
ประเทศไทยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมและ Soft Power มากมาย  
จึงต้องช่วยกันในการน�าเสนอประเทศไทยออกไปสู่สังคมโลก

ทฤษ ฎี  " อํ า น า จ ล ะ มุ น "  
หรอื Soft Power ของ  
Dr. Joseph Nye นักวชิาการ 

ท่านหน่ึงของสหรฐัอเมรกิา ที่พูดถึง 
ความสามารถในการจูงใจเพ่ือให้ได้ส่ิงที่
ต้องการ เปน็การปฏิบัติอยา่งแนบเนียน  
ต่อเน่ือง และซึมลึก โดยไม่ให้รูตั้ว  
โดยมิได้ต้องใชอํ้านาจบังคับ โดยเฉพาะ
ทางการทหาร ตัวอย่างอํานาจละมุน 
เชน่ อิทธพิลทางด้านวฒันธรรม ค่านิยม 
และนโยบายต่างประเทศ ตลอดจน
ผลิตภัณฑห์รอืแฟชัน่ต่าง ๆ  ทีส่่งอิทธพิล 
และสร้างภาพลักษณ์  ความนิยม  
ความเชือ่ม่ันและทศันคติทีดี่ต่อประเทศ  
อันจะนําไปสู่ผลประโยชน์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีส่ิงที่เป็น
เอกลักษณ์และเป็นที่รูจ้กัในระดับโลก
อยูห่ลายอยา่ง เราชาวไทยทกุคนจงึควร 
ชว่ยกันส่งเสรมิอํานาจละมุนดังกล่าว

กระทรวงการต่างประเทศและ 
ส่วนราชการต่าง ๆ มีแผนขับเคล่ือน 
Soft Power ตามแนวทาง ๕F ได้แก่

๑. Food อาหารไทยเป็นที่รูจ้ัก
และโด่งดังเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก  
โดยกระทรวงการต่างประเทศและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้จดักิจกรรมเพ่ือรว่ม 
สนับสนนุรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
อยูเ่สมอ รวมถึงโครงการครวัไทยสู่ครวัโลก  
นอกจากน้ี  สถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ
ยังจดัทาํส่ือวดิีทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์
และสอนวธิีทําอาหารไทยผ่านทาง
ออนไลน์อีกด้วย

๒. Fashion ผ้าไทยเปน็เอกลักษณ์
การแต่งกายของไทย และมีการผลักดัน 
ผ้าไทยสู่วงการแฟชัน่ในระดับนานาชาติ  
เช่น  งาน  LA Fashion Week  
ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ และ 
อีกหลายเมือง โดยกระทรวงการต่างประเทศ 
และห น่ วยงานที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง ไ ด้ ส่ ง 
นักออกแบบรุน่ใหม่ที่มีความสามารถ 
ไปรว่มงานดังกล่าว และมีการสอดแทรก 
ความเปน็ไทยผ่านการออกแบบผ้าไทย
ทีท่นัสมัยและได้รบัความนิยมอยา่งมาก

เรียบเรียงจาก 
บทสัมภาษณ์ในรายการ 
"รักเมืองไทย" เมื่อวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2565  
โดย ณัฐวัฒน์ นิมิง 
เจ้าหน้าที่บริหาร

โครงการประชาสัมพันธ์ 
กรมสารนิเทศ

30

เรื่อง ธานี แสงรัตน์
อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
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๓. Fighting มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ 
ที่เกิดจากภูมิปัญญาและความสามารถของคนไทย 
ที่ เป็นที่ รู ้จักและได้รับความนิยมในระดับโลก  
จนชาวต่างชาติจาํนวนมากเดินทางมาประเทศไทย
เพ่ือมาเรยีนมวยไทยเป็นการเฉพาะ และมวยไทย 
ได้กลายเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่ได้ร ับ 
ความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยกระทรวง 
การต่างประเทศกําลังดําเนินนโยบายผลักดัน
มวยไทยสู่เวทกีารแขง่ขันกีฬาระดับโลก เชน่ โอลิมปกิ
และเอเชยีนเกมส์

๔ .  Festival เทศกาลไทยเป็นกิจกรรมที่
กระทรวงการต่างประเทศและหลายหน่วยงานรวมทัง้ 
ชุมชนไทยในต่างประเทศได้รว่มกันจัดขึ้นทั่วโลก
ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน โดยเทศกาลไทย 
ที่จัดยิ่งใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นที่นครลอสแอนเจลิส  
ซึ่งมีผู้เข้ารว่มมากกว่าหน่ึงแสนคน ในยุโรปและ
ญีปุ่น่ก็มีการจดังานเทศกาลไทยกันมาอยา่งต่อเน่ือง  
โดยเทศกาลไทยมีการบรรจุไว้ในปฏิทินประจําป ี
ของหลาย ๆ มหานครทัว่โลก

๕. Film ภาพยนตร ์ละคร ดนตรไีทย ผู้สรา้ง
ภาพยนตรช์าวต่างชาตินิยมเดินทางเพ่ือมาถ่ายทํา 

สิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากคือ 
CEO WORLD MAGAZINE  
ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรม
อยู่ในอันดับ 5 ของโลก

ภาพยนตร์ในประเทศไทย เน่ืองจากมีภูมิทัศน์ 
ที่สวยงามและหลากหลาย รวมทั้งมีอุตสาหกรรม
ที่สนับสนุน มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีความ
เชีย่วชาญ และเป็นที่ไว้วางใจ ปัจจุบัน มีละครซรี ีย่ ์
ของไทยไปโด่งดังอยา่งมากในประเทศจนี จนกระทัง่
ชุดนักเรยีนไทยทีป่รากฏในซรี ีย่์ดังกล่าวกลายเป็นที่
นิยมในหมู่วยัรุน่จนีอย่างมาก ตลอดจนปรากฏการณ์ 
วง 4MIX ของไทย ซึง่เปน็วง LGBTQ ทีไ่ปโด่งดังและ
มีแฟนคลับติดตามอย่างมากมายในลาตินอเมรกิา

กระทรวงการต่างประเทศยังมีกรมความรว่มมือ 
ระหว่างประเทศที่ดูแลและส่งเสรมิความรว่มมือ 
กับหลายประเทศ  ซึ่ง ถือเป็น  Soft Power 
เช่นกัน  เช่น  การขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจ
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ส่ิงหน่ึงที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากคือ CEO 
World Magazine ได้จดัอันดับให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่ทรงอิทธพิลทางวัฒนธรรมอยู่ใน 
อันดับ ๕ ของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงต้นทุน 
ทาง Soft Power ของไทยทีต้่องมีการคัดสรร 
และผลักดันเพ่ือต่อยอดและส่งเสรมิด้าน
การตลาดให้ส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ทั้งน้ี ในการพัฒนาและต่อยอด 
Soft Power ของไทย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
จะต้องหารอืเพ่ือวางแผนยุทธศาสตรร์ว่มกัน 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านช่วยกันคิดว่า  
จะขับเคล่ือนแผนดังกล่าวให้ครอบคลุมอย่าง
เป็นระบบได้อย่างไรในอนาคต นอกเหนือจาก 
กระทรวงการต่างประเทศที่ กําลังผลักดัน 
เพ่ือส่งเสรมิวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศแล้ว 
ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีส่วนในการขับเคล่ือน 
Soft Power ในแต่ละด้าน จงึมีความจาํเป็น
ที่จะต้องมีแผนยุทธศาสตรเ์พ่ือการขับเคล่ือน 
และส่งเสรมิซึ่งกันและกันในแต่ละด้านให้
เป็นหน่ึงเดียวกัน เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติ โดยปัจจยัทีสํ่าคัญมากข้อหน่ึงคือ 
การดําเนินนโยบายอย่างจรงิจังและต่อเน่ือง  
กระทรวงการต่างประเทศจงึได้จดัทาํขอ้เสนอแนะ 
แผนการดําเนินงานด้าน Soft Power ของไทย 
๓ ระยะ ได้แก่

พอ เ พี ย ง ขอ ง ไทยที่ ไ ด้ ร ับ ค ว าม ร่ว ม มื อ 
และการยอมรบัจากหลายประเทศ รวมทั้งยังมี 
มูลนิธิไทย หรอื Thailand Foundation  
ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดต้ังขึ้นและ 
ได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
รวมทั้งภาคเอกชน เพ่ือส่งเสรมิและผลักดัน
วัฒนธรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
โครงการสําคัญหลายอย่าง เชน่

๑) Expat Training Program เป็นการจดั
อบรมให้กับนักธรุกิจ นักลงทนุ นักการทตู และ
ส่ือมวลชนชาวต่างชาติในไทย เพ่ือสรา้งการรบัรู ้
เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ

๒) การจดัทําส่ือการสอนภาษาไทยผ่านส่ือ
ออนไลน์ โดยจดัทาํเปน็ภาษาต่าง ๆ  เชน่ ลาว จนี 
เวยีดนาม เยอรมัน ญี่ปุ่น รสัเซยี เพ่ือเผยแพร ่
และสรา้งความนิยมการเรยีนการสอนภาษาไทย

๓) การจัดทําวดิีทัศน์เก่ียวกับงานศิลปะ 
หัตถกรรม  หัตถศิลป์ เป็นภาษาอังกฤษ  
เพ่ือนําเสนองานศิลปะทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของไทย 
เชน่ การแกะสลักผักและผลไม้

กระทรวงการต่างประเทศยังม ี
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ที่ดูแลและส่งเสริมความร่วมมือ 
กับหลายประเทศ ซึ่งถือเป็น  

SOFT POWER เช่นกัน
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๑. ระยะส้ัน: วางโครงสรา้งและยุทธศาสตร ์
โดยจัด ต้ั งกลไกระ ดับชา ติที่ ประกอบด้วย 
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครฐั 
และเอกชน โดยมีนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน  
เพ่ือยกระดับการดําเนินการด้าน Soft Power  
เปน็วาระแห่งชาติ กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร ์
Soft Power ของไทยที่ชดัเจน และขับเคล่ือน 
การดําเนินงานอย่างจรงิจงั ต่อเน่ือง และบูรณา
การอย่างมีเอกภาพ

๒. ระยะกลาง: ขับเคล่ือนโดยนํานโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติ ส่งเสรมิและส่งออก Soft Power 
ให้ครอบคลุมทุกด้าน สรา้งแบรนด์ของประเทศ 
(nation branding) มุ่งให้อุตสาหกรรม Soft 
Power เป็นอุตสาหกรรมหลักหน่ึงที่นํารายได้ 
เข้าประเทศเป็นอันดับต้น

๓. ระยะยาว: ทบทวน ปรบัปรุง ต่อยอด แสวงหา
โอกาสใหม่ โดยให้สอดคล้องกับบรบิทภายใน
ประเทศและแนวโน้มตลาดโลกทีเ่ปล่ียนไป เพ่ือให้ 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสรา้ง 
รายได้เข้าประเทศเพ่ิมขึน้

ท้ายที่สุด ส่ิงที่อยากฝากถึงประชาชนชาวไทย
ในเร ือ่งการผลักดัน Soft Power คือ การทีไ่ทย 
มีต้นทนุทางวฒันธรรมและ Soft Power มากมาย 
และมีส่ิงดี ๆ  ในบา้นเมืองเราเยอะมาก เห็นได้ชดัจาก
การมีนักทอ่งเทีย่วเดินทางมาเยอืนประเทศไทยถึง 
๔๐ ล้านคน ดังน้ัน เราควรผลักดันและต่อยอด 
ส่ิงดี ๆ เหล่าน้ีต่อไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ทาํการตลาดให้ได้มากทีสุ่ด ซึง่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้เป็น
หน้าทีข่องหน่วยงานรฐัเทา่น้ัน แต่ยังเป็นการบ้าน
ของคนไทยทกุคนทีจ่ะต้องรว่มด้วยชว่ยกันในการ 
นําเสนอประเทศไทยออกไปสู่สังคมโลก 

ภาพยนตร์เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง หนึ่งใน 
Soft Power ไทยที่ดังไปไกลถึงประเทศจีน
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ภมิูใจ... 
ถิน่ ไทย ธรรม

ประเทศไทย มีมา แต่ชา้นาน
ชือ่วา่ขวาน ทองไทย ไพศาลทรพัย์

ลุ่มนํ้าดิน ป่าเขา เนาสลับ
คณานับ อุดมผล คนทาํกิน

ส่ังสมภูมิ ปัญญา อารยะ
ศิลป วัฒนธรรม ลํ้าในถ่ิน
คือวถีิ บรรพชน คนอยู่กิน

รวมศาสตรศิ์ลป ์ยินระบือ ชือ่วา่ไทย

ทัง้ภาษา โคลงกาพย์กลอน อักษรศิลป์
วจิติรจนิต์ โขนราํฟ้อน สะทอ้นสมัย
เคร ือ่งคาวหวาน ตามตํารบั สํารบัไทย
มวยแม่ไม้ อัตลักษณ์ ประจกัษ์นาม

มารยาท คนอ่อนน้อม กตัญญู
บุญคุณรู ้คู่นํ้าใจ ไทยล้นหลาม
เอกลักษณ์ คุณค่าไทย ใจงดงาม

ประกาศความ ด้วยภูมิใจ ถ่ินไทยธรรม

นานาชาติ ทีข่าดแคลน แสนลาํบาก
พ้นทกุข์ยาก เพราะพ่ึงพา ปรชัญาลํ้า
แห่งพอเพียง ทฤษฎี ชีท้างธรรม

ไทยผู้นํา พัฒนา พายั่งยืน

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ 
นักการทูตช�านาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ
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พระอาจารย์อารยวังโสได้รับนิมนต์จากเอกอัครราชทูตปากีสถาน
ประจ�าประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมพุทธศาสนสถานที่เป็นมรดกโลก
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Dhamma Diplomacy
วิถธีรรมทางการทตู
การเผยแผ่ศาสนาไปยังประเทศต่าง ๆ นอกจากจะเป็น Soft Power ใหม่ ที่จะช่วย 
เสริมสร้างนโยบายทางด้านการทูตของไทยแล้ว ยังจะส่งผลต่อสันติสุขของโลกอีกด้วย

ความหมายของ  “ว ถีิธรรม
ทางการทูต” เป็นการแปลวลี  
Dhamma Diplomacy  

ได้ตรงดี คําน้ีมาจากไหน ต้องให้เครดิต 
คุณดอน  ปรมัตถ์ว นัิย  รองนายก 
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
การ ต่ างประ เทศเป็น ผู้ ใช้คนแรก  
เพ่ือนิยามการเยือนปากีสถานของ 
พระอาจารย์อารยวังโส เจา้อาวาสวัดป่า 
พุทธพจน์หรภุิญชัยในพระราชูปถัมภ์ 
จังหวัดลําพูน  ตามคํากราบนิมนต์
ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรฐั 
อิสลามปากีสถานในประเทศไทย  
ซึง่ดิฉันจะเอ่ยถึงต่อไป ส่วนความหมาย
ของ Dhamma Diplomacy น้ัน  
ยังไม่มีการนิยามหรอืแปลตรง ๆ  แต่ดิฉัน

ขออนญุาตอ้างถึงพระอาจารยอ์ารยวงัโส 
ที่ได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี “วถีิธรรม 
ทางการทตู Dhamma Diplomacy คือ 
การนําหลักธรรมทีเ่ป็นสัจธรรม อันมีอยู่
ในธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงตรสัรู ้
มาบูรณาการให้เหมาะควรในประโยชน์  
เ พ่ื อ ก า ร ส ร้า ง ส ร ร ค์ จิ ต ว ิญญาณ 
มวลมนุษยชา ติ ใ ห้สามารถเข้ า ถึ ง
ประโยชน์แห่งธรรม เพ่ือชวีติ เพ่ือสังคม  
ประเทศชาติของตนได้อย่างไม่ติดอยู่
ในกรอบประเพณี วัฒนธรรม ลัทธ ิ 
ความเชือ่หรอืศาสนาในท้องถ่ินของตน 
โดยมุ่งให้เกิดรูปแบบทีก่ระชบัทีส่ามารถ
มองเห็นได้จรงิอยา่งเป็นปจัจุบัน เปน็ไป 
ในเชิงรูปธรรม คือ การปรากฏผลที ่
สัมผัสจับต้องได้จรงิจากการปฏิบัติ 
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ตามวถีิธรรม ต้องอาศัยพรหมวหิารธรรม 
เพ่ือประโยชน์และสันติสุขในมนุษยชาติอย่าง
เสมอภาคกัน โดยยึดหลักยุติธรรมเป็นสําคัญ 
ที่เน้นความเสมอภาคทางจิตวญิญาณเหนือ
วัตถุนิยม หรอืความเห็นที่ ผูกมัดในกรอบ 
ความเชือ่จากลัทธ ิศาสนาต่าง ๆ การยกอํานาจ
แห่งธรรมด้วยการอ้างอิงสัจธรรมแห่งชีวติ 
ภายใต้กฏธรรมชาติจะยกระดับสู่มาตรฐานศาสนา 
สากลที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้จรงิที ่
จะทาํให้ทุกคน ทุกสังคม ทุกประเทศ เดินทาง
รว่มกันได้อย่างมีความสัมพันธท์ีดี่ต่อกัน

วถีิธรรมทางการทูตจงึเกิดขึ้นเพ่ือเชือ่มโยง
มนษุยชาติให้เปน็หน่ึงเดียวกันได้จรงิ ดังปรากฏ
เหตุการณ์ระหว่างประเทศอิสลามและประเทศ
พุทธศาสนา ปากีสถาน - ไทย ที่พระอาจารย์
อารยวงัโส พระเถระจากคณะสงฆ์ไทยได้กระทาํ
ให้เห็นเป็นตัวอย่างทีช่ดัเจน จบัต้องได้ นํามาสู่ 

ประโยชน์ของประชาชนทุกฝ่ายที่จะสามารถ
ดําเนินงานรว่มกันต่อไปได้ในทุกมิติทางสังคม 
เม่ือเกิดความรกั ความไว้วางใจต่อกันและกัน  
และจะเห็นภาพ ผลงาน จากวถีิธรรมทาง 
การทูต หรอื Dhamma Diplomacy ต่อไป  
ในการบรหิารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ที่จะให้ผลยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ มี 
ความเขม้แขง็ ม่ันคงทางศาสนา และจติวญิญาณ...”

เป้าหมายของ Dhamma Diplomacy 
หรอืวถีิธรรมทางการทูตคือ การสรา้งความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้วยการเชื่อมโยง
ทางจิตวญิญาณ Dhamma Diplomacy  
จงึถือเป็น soft power อย่างหน่ึง เหมือนกับ 
ที่เรามีนโยบาย Cultural Diplomacy หรอื 
Culinary Diplomacy แต่ต่างกันตรงที่
จุดมุ่งหมายและวธิีการเป็นการดําเนินการ
ทางการทูตที่ไม่ได้มุ่งประโยชน์ส่วนตนหรอื 

วิถีธรรมทางการทูตไม่ได้หวังผลประโยชน์
แต่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกเพศทุกวัย
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ของประเทศผู้ดําเนินการ แต่มุ่งประโยชน์ 
ต่อจิตใจของคนหมู่มาก  เพ่ือสันติสุขของ
ประชาคมโลก  เป็นการดําเนินนโยบายที่
สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น
ในโลกปัจจุบันในโลกทีไ่ม่มีพรมแดน

“วิถีธรรมทางการทูต” เกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
อย่างไร

ทีผ่่านมา กระทรวงการต่างประเทศค่อนขา้ง
จะระมัดระวังเวลามีการใชคํ้าว่า "ธรรม" เพราะ
คิดว่าต้องเป็นเร ือ่งทางศาสนา เป็นการเผยแผ่
ศาสนาหรอือะไรทํานองน้ี แต่ถ้าเราศึกษาจาก
งานทีพ่ระสงฆ์ โดยเฉพาะจากพระธรรมทตู หรอื
สถานทตูสถานกงสุลของเราทาํในประเทศต่าง ๆ  
จะเห็นวา่ความคิดเก่า ๆ  น้ีแคบและไม่สอดคล้อง
กับส่ิงที่กําลังเกิดขึ้น ดิฉันจะขอยกตัวอย่าง 
การดําเนินงานตามวถีิธรรมทางการทูตที่เห็น 
ชดั ๆ มาสองสามตัวอย่าง

๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูหั่ว  
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดทําพระไตรปิฎก 
ฉบับสยามรฐั และพิมพ์บนกระดาษขึ้นเป็นเล่ม 
เปน็ครัง้แรกในโลก และในป ี๒๔๓๖ (ค.ศ. ๑๘๙๓) 
โปรดเกล้าฯ ให้ส่งให้สถาบันการศึกษาที่มี 
ชือ่เสียงให้ประเทศต่าง ๆ  สามรอ้ยกวา่แห่งทัว่โลก  
อาทิ มหาวทิยาลัยแห่งเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์  
Library of Congress สหรฐัอเมรกิา เป็นต้น 
สําหรบัดิฉันแล้ว รชักาลที่ ๕ ได้ทรงดําเนิน 

วเิทโศบายทางการทตูทีช่าญฉลาด โดยใชธ้รรม 
เปน็เคร ือ่งมือ เพราะเราต้องไม่ลืมวา่ชว่งเวลาน้ัน 
สถานการณ์รอบด้านของประเทศสยามเป็น
อย่างไร เท่าที่ค้นพบหลายสถาบันยังเก็บรกัษา
พระไตรปิฎกดังกล่าวเป็นอยา่งดี

๒ .  ต่อมา ในช่วงตอนต้นของปี ๒๕๔๖  
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ได้ทรงต่อยอด
พระราชดํารดัิงกล่าว ด้วยการเป็นองค์ประธาน
จัดพิมพ์พระไตรปิฎกปาฬิเป็นอักษรโรมัน 
และพระราชทานให้หลายสถาบันที่มีชื่อเสียง 
ทีสํ่าคัญ คือ ได้พระราชทานให้ศาลโลกเพ่ือเป็น
ภูมิปัญญาทางกฎหมาย มิใชเ่พ่ือเผยแผ่ศาสนา
พุทธแต่อย่างไร

๓. เรามาพูดถึงการดําเนินงานตามวถีิธรรม
ทางการทตูโดยพระสงฆ์และพระธรรมทตูบ้าง 

การประกอบภารกิจด้วยวิถีธรรม
ทางการทูต โดยพระอาจารย์ 
อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์
หริภุญชัย ในพระราชูปถัมภ์ ล�าพูน

๑. เม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๒ พฤศจกิายน 
๒๕๖๒ พระอาจารย์อารยวังโสได้รับนิมนต์ 
จากเอกอัครราชทตูปากีสถานประจาํประเทศไทย 
ให้ไปเยอืนปากีสถาน เพ่ือเยีย่มชมพุทธศาสนสถาน 

พระอาจารย์อารยวังโสได้มอบระฆังแห่งสันติภาพที่พิพิธภัณฑ ์
เมืองเปชาวาร์ และได้ลั่นระฆังอย่างเป็นทางการ 

เป้าหมายของ Dhamma Diplomacy 
หรือวิถีธรรมทางการทูตคือ  
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ด้วยการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ
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การด�าเนินการทางการทูตเชิงธรรมที่ไม่ได้เน้นเรื่องศาสนา 
แต่เน้นเรื่องความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพของสังคมโลก 



ทีเ่ป็นมรดกโลกในปากีสถาน ทางฝ่ายปากีสถาน
มีนโยบาย religious tourism จึงมุ่งหวังว่า  
ทา่นอาจารยจ์ะให้คําแนะนําและสรา้งความม่ันใจ
ให้ชาวโลกได้ว่า ปากีสถานมีความปลอดภัย 
ในระดับหน่ึงแล้ว ดิฉันได้รว่มเดินทางไปด้วย  
จงึได้เห็นวถีิธรรมทางการทตู at work จรงิ ๆ 

ทางการปากีสถานได้จัดให้พระอาจารย ์
ได้พบปะสนทนา สรา้งความสัมพันธกั์บผู้นําระดับสูง 
ของปากีสถาน อาทิ ประธานาธิบดี รฐัมนตร ี
ศาสนา ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ
ธนาคารโลก นอกจากน้ัน พระอาจารย์อารยวังโส
ได้มอบระฆังแห่งสันติภาพติดต้ังไว้ที่พิพิธภัณฑ ์
เมืองเปชาวาร์และตักศิลา เมืองเก่าแก่ของ 
แควน้คันธาระ แหล่งกําเนิดของพระพุทธศาสนา  
สายมหายาน  และมีศาสนสถานทางพุทธ 
หลงเหลืออยู่จาํนวนมาก มีพิธล่ัีนระฆังสันติภาพ
อยา่งเปน็ทางการ มีการออกขา่วทางหนังสือพิมพ์
และทีวอีย่างกว้างขวาง ทั้งหมดน้ี เราสามารถ
ประมวลได้ว่ า  การเยือนปากีสถานครั้ง น้ี 
ได้สร้างทัศนคติที่ ดีในหมู่คนชาวปากีสถาน 
ต่อประเทศไทย พระไทย คนไทย แม้ว่าเราจะ 
ต่างศาสนากันก็ตาม อันน้ีเป็นการดําเนินการ
ทางการทูตเชิงธรรมที่ไม่ได้เน้นเร ื่องศาสนา  
แต่เน้นเร ื่องความเชื่อมโยงทางจิตวญิญาณ 
เพ่ือสันติภาพของสังคมโลก 

พระอาจาร ย์อารยวั ง โส ไ ด้ตอบสนอง
คําขอของทางการท้องถ่ินในสองเร ือ่งด้วยกัน  
กล่าวคือ รบัจะชว่ยการปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป 
ปางปรนิิพพานที่วัด Bhamala ที่มีอายุเก่าแก่ 
เ กือบสองพันปี  และรับจะช่วยออกแบบ  
Meditation Hall ที่เจดีย์ Dhammarajika  
stupa ทีตั่กศิลา

การไปเยือนดังกล่าวประสบผลสําเรจ็มาก 
ในการเสรมิสร้างความสัมพันธ์สองประเทศ  
ไม่เพียงแต่ในระดับประชาชนต่อประชาชน  
แต่กับรฐับาลด้วย กระทรวงการต่างประเทศ 
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จงึควรใชป้ระโยชน์เพ่ือกระชบัความสัมพันธค์รบรอบ ๗๐ ปี  
ทีเ่ป็นรูปธรรม

๒. ขอยกตัวอย่างการดําเนินงานตามวถีิธรรมทางการ
ทูตโดยพระอาจารย์อารยวังโสที่น่าสนใจในอินเดียและจีน  
ท่านทําโดยไม่ไ ด้ขอรับการสนับสนุนจากทางการไทย  
แต่อาศัยธรรม จึงได้สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธอินเดีย 
และชาวจีน ซึ่งมีผลสะท้อนให้พวกเขามีทัศนะคติที่ ดียิ่ง 
ต่อประเทศไทยและคนไทย การก่อสรา้งอุโบสถโอวาทปาติโมกข์ 
ทีวั่ดเวฬวุณั ซึง่เปน็วดัแรกในพระพุทศาสนา คนทีเ่คยไปจะเห็นวา่ 
สถานที่ค่อนข้างจะเส่ือมโทรม ไม่เหลือศาสนสถานใด ๆ เลย  
ท่านใชเ้วลาหลายปีมากในการเจรจากับทางการของรฐัพิหาร 
ในระดับสูง อาศัยการประสานงานของศิษยช์าวอินเดีย การชว่ย 
สนับสนุนจากสถานทูตอินเดียในประเทศไทยเป็นเวลาหลายป ี
กว่าทางเขาจะยอมอนุมัติให้ท่านไปจําพรรษาและก่อสรา้ง 
อุโบสถในวนอุทยาน ซึ่งเป็นวถีิธรรมทางการทูตจรงิ ๆ  
เพราะทางการอินเดียไม่เคยอนญุาตให้พระสงฆ์จากประเทศใด 
ก็ตามเข้าไปจาํพรรษาและก่อสรา้งศาสนสถานในบรเิวณป่าไผ่ 

การเข้าไปช่วยรักษาทางการแพทย์เป็นกิจกรรมทางด้านมนุษยธรรม 
อีกหนึ่งภารกิจทางวิถีธรรมทางการทูต ที่ช่วยรักษาพยาบาลให้กับคนท้องถิ่น

วัดไทยได้ริเริ่ม
กิจกรรมทาง 
ด้านมนุษยธรรม 
หลายกิจกรรม  
ไม่ว่าจะเป็นการ
สอนภาษาอังกฤษ
ให้แก่เด็กท้องถิ่น 
และการเปิดคลินิก
รักษาคนท้องถิ่น 
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น้ันเลย เพราะเป็นที่ของกรมป่าไม้ของรฐั 
ปัจจุบันได้พัฒนาทั้งเขตเป็นสวนสาธารณะ 
ตัวอยา่งล่าสุดของการใชว้ถีิธรรมทางการทตู 
เพ่ือเข้าถึงจติวญิญาณของคนอินเดียก็คือ 
การที่ชาวพุทธอินเดียกลุ่มใหญ่ในเมืองปูเน่  
รฐัมหาราช ได้มีศรทัธาอยา่งมากต่ออารยวงัโส 
กูรูจ ี(คําเรยีกขานพระอาจารย์) และขออนญุาต 
ก่อสร้างวัดพุทธเถรวาทตามแบบอย่าง
ของวัดพุทธไทย เพ่ือถวายพระอาจารยใ์ห้เป็น 
สถานทีบ่ม่เพาะพระสงฆ์อินเดียในพระธรรม 
วนัิยที่เครง่ครดั และจดัอบรมปฏิบัติธรรม  
โดยงบประมาณจดัหาจากในอินเดียทัง้หมด  
รวมทัง้ได้งบประมาณบางส่วนจากทางการด้วย 
พระอาจารย์ได้ต้ังชื่อวัดน้ีว่า Dhamma  

Vinaya Monastery of Pune (DVMP) 
เพ่ือเปิดโอกาสให้คนพุทธอินเดียได้เข้ามา 
ศึกษาและฝึกอบรมพระธรรมวนัิยและ 
หลักธรรมคําส่ังสอนของสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า นอกจากน้ัน วัดแห่งน้ีจะเปิด 
โอกาสให้คนอินเดียต่างศาสนาทีส่นใจเขา้มา 
ศึกษาอบรมด้วย อันจะนําไปสู่การสรา้ง 
ความเข้าใจระหวา่งคนต่างศาสนาต่อไป 

สําหรับการเชื่อมความสัมพันธ์ทาง 
จิตวญิญาณกับชาวจีน ในสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนีน้ัน พระอาจารยอ์ารยวงัโสได้รบั 
นิมนต์จากวดัจนีทีเ่ปน็ทีย่อมรบัจากทางการ 
จนีหลายแห่งให้ไปบรรยายธรรมและปฏิบัติ 
ภาวนา จนเป็นที่เรยีกขานว่า จัง๋เหล่า หรอื 
พระอาจารย์

การประกอบภารกิจด้วยวิถีธรรม
ทางการทูต โดยพระธรรมทูตไทย
ในอินเดียและเนปาล

ความจรงิคําว่า "ธรรมทูต" ใชม้าต้ังแต่
พุทธกาล เป็นคําที่ เหมาะสมกับภารกิจ 
ของพระสงฆ์ที่จารกิไปในประเทศต่าง ๆ  
เพ่ือเผยแผ่คําสอนการดับทกุข์ทีพ่ระพุทธเจา้ 
ทรงค้นพบ หลังจากทีไ่ด้มีการก่อสรา้งวดัไทย 
ในอินเดียและเนปาลเพ่ืออํานวยความ 
สะดวกให้ชาวไทยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรม 
และกราบสักการะสังเวชนียสถานมาเป็น 
เวลาหลายสิบปี จนมีความสัมพันธท์ี่ดีกับ 
คนอินเดียในทอ้งถ่ิน ซึง่ส่วนใหญเ่ป็นคนฮนิดู  
วัดไทยได้รเิร ิม่กิจกรรมทางด้านมนษุยธรรม 
หลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษา 
อังกฤษให้แก่เด็กทอ้งถ่ินและการเปดิคลินิก 

ผู้สูงอายุที่เข้ามารับการรักษาจากโครงการภารกิจวิถีธรรมทางการทูต

ความจรงิค�าว่า "ธรรมทตู" ใช้มาตัง้แต่พทุธกาล เป็นค�าทีเ่หมาะสม 
กับภารกิจของพระสงฆ์ที่จาริกไปในประเทศต่าง ๆ เพื่อเผยแผ่ 

ค�าสอนเพื่อการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
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รกัษาคนทอ้งถ่ิน เชน่ วดัไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 
วัดไทยพุทธคยา และวัดไทยภูมิพโล ทีพุ่ทธคยา  
และโครงการ “Brighter Vision for Nepal”  
ทีว่ัดไทยลุมพินีจดัรว่มกับสถานเอกอัครราชทตู  
ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเวลากว่าสิบปีมาแล้ว 
เป็นภารกิจที่ท่านทําเพ่ือชว่ยเหลือคนท้องถ่ิน 
ทีข่าดแคลนการรกัษาทางการแพทย์ ทา่นไม่ได้ทาํ 
เพ่ือผลประโยชน์หรอืเผยแผ่พระศาสนา แต่เพ่ือ 
ชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ด้วยกัน ตามหลักคําสอน 
ของศาสนาพุทธที่ให้เรามีความเมตตากรุณา 
แก่เพ่ือนมนุษย์ที่ประสบความยากลําบาก  
จงึถือได้วา่ เปน็การเชือ่มโยงทางด้านจติวญิญาน  
ส่ิงทีไ่ด้รบัตอบแทน คือ มิตรภาพและไมตรจีติ 
จากคนท้องถ่ิน นอกจากน้ัน ปัจจัยส่วนใหญ่ 
มาจากการบรจิาคของคนไทยในประเทศไทย 
ซึ่งแสดงถึงความเอ้ืออารขีองคนไทยด้วย  
จงึเป็นกิจกรรมที่น่าอนุโมทนายิ่ง ทั้งหมดที่ยก 
เป็นตัวอย่างเป็นวถีิธรรมทางการทูตโดย 
พระสงฆ์ไทย ซึง่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรา้งสันติสุข 
ให้เกิดขึ้นในโลก กระทรวงการต่างประเทศ 
จงึควรให้ความสําคัญ (Recognition) กับงาน 
ของพระสงฆ์ เพราะจรงิ ๆ แล้วทา่นได้ทาํหน้าที ่
แทนกระทรวงการต่างประเทศ

วันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำล้วนมี
ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของ
ข้ำรำชกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ที่ประจ�ำกำรในตำ่งประเทศ 

จากประสบการณ์เห็นว่า หลายสถานทูต 
มีการดําเ นินว ถีิธรรมทางการทูตอยู่แ ล้ว  
แต่พวกเราคงจะไม่ได้คิดจะเรยีกวา่ Dhamma 
Diplomacy แต่พอเอ่ยกับท่านทูตหลายท่าน 
ทุกท่านเข้าใจทันทีว่าหมายถึงอะไร ในปัจจุบัน  
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ ่
ดําเนินนโยบายทางการทตูวถีิธรรมมาโดยตลอด 
เชน่ การไปรว่มในกิจกรรมทางศาสนาที่วัดไทย  
ซึ่งสร้างความอบอุ่นให้แก่คนไทยที่ รู ้สึกว่า  
สถานเอกอัครราชทูตโดยเอกอัครราชทูตหรอื 
เจา้หน้าที่ก็ตาม ซึง่เป็นตัวแทนของรฐับาลไทย  
ไม่ได้ทอดทิ้งเขา ยังมีความเป็นห่วงเป็นใย 

การเยือนปากีสถานประสบผลส�าเร็จมากในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ไม่เพียงแต่ในระดับประชาชนต่อประชาชน แต่ส่งผลไปยังความร่วมมือกับรัฐบาลด้วย

ภารกิจที่ท่านท�าเพื่อช่วยเหลือคนท้องถิ่น
ที่ขาดแคลนการรักษาทางการแพทย์  
ท่านไม่ได้ท�าเพื่อผลประโยชน์หรือเผยแผ่
ศาสนา แต่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
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โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า (Buddha Hospital)  
ณ วัดไทยพุทธคยา เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ในสารทุกข์สุขดิบของคนไทย พระท่านก็ดีใจ 
ทีมี่ตัวแทนจากสถานทตูและสถานกงสุลมารว่ม 
แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนพุทธที่ดี การไปวัด
ทาํให้ได้พบคนไทย เป็นส่ิงทีดิ่ฉันทาํเป็นประจาํ  
ตอนสมัยยังรบัราชการอยู ่ส่ิงทีเ่ราทาํเขา้ถึงจติใจ 
และจติวญิญาณของคนไทย

ยกตัวอย่างกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงออสโล เชื่อมสายสัมพันธ์กับคนไทย 
ในนอรเ์วย์และไอซแ์ลนด์มาตลอดเกือบ ๒ ปี 
ในชว่งโควดิ เป็นโครงการออนไลน์ที่ให้โอกาส 
คนไทยจากหลากหลายอาชีพ หลายสถานะ 
ได้พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ในชว่งโควดิ 
ให้คนไทยอ่ืน ๆ ได้ทราบ และยังนิมนต์พระสงฆ์ 
ให้โอวาทธรรมบํา รุงจิตใจของคนที่ร ับชม  
ต้องชืน่ชมเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลและ 
เจ้าหน้าที่สถานทูตมากที่คิดโครงการน้ีขึ้นมา  
คือ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์  
คนของเราก็สนุกไปด้วยกับส่ิงทีท่าํ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม  
เป็นอีกหน่ึงสถานทูตที่ ไ ด้ใช้ธรรมมาสร้าง 

สายสัมพันธ์กับชาวพุทธท้องถ่ินและในยุโรป  
เผอิญได้ข้อมูลเพียงโครงการเดียว คือ การจดั 
สัมมนาเก่ียวกับพระพุทธศาสนาไรพ้รมแดน
ทางวัฒนธรรม ซึง่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเชือ่มโยง 
จิตวญิญาณของชาวพุทธจากหลากหลาย 
เชือ้ชาติเพ่ือสันติสุขโลก นับเป็นกิจกรรมทีค่วร
อนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิง่

สิ่งที่อยากจะเห็นจาก 
กระทรวงการต่างประเทศ

๑ .  ไทยเป็นประเทศที่ประชาชนนับถือ 
ศาสนาพุทธ อิสลาม ครสิเตียน ฮนิดู ซกิส์ และ 
อาจจะมีผู้นับถือศาสนาอ่ืน ๆ ที่อยู่รว่มกันด้วย 
ความสมานสามัคคี คนไทยจึงมีความเข้าใจ 
เก่ียวกับการเชือ่มโยงทางจติวญิญานระหวา่งกัน 
ซึ่งเป็น asset ที่มีคุณค่าความเป็นคนไทย 
Dhamma Diplomacy จงึไม่ใชเ่ร ือ่งแปลก  
ดิฉันจึงอยากเห็นกระทรวงการต่างประเทศ 
ประกาศให้ Dhamma Diplomacy เป็น soft  
power ใหม่ ที่จะช่วยเสรมิสร้างนโยบาย 
ทางด้านการทตูของไทยให้ดําเนินไปเพ่ือสันติสุข
ของโลก พูดโดยสรุป คือ อยากเห็นกระทรวง 
การต่างประเทศมีบทบาทนําในการแสวงหา
สันติภาพของโลก  โดยอาศัย  asset ที่ มี  
ซึง่กระทาํได้ในทกุระดับ

๒. พิจารณาศึกษาวา่ จะสนับสนนุการดําเนิน
วถีิธรรมทางการทตูโดยพระสงฆ์ทีก่ล่าวถึงทีเ่ป็น 
รูปธรรมอย่างไรได้บ้าง เพ่ือให้การทํางานของ 
ท่านในต่างประเทศราบร ืน่และบรรลุเป้าหมาย 
ทีว่างไว้

๓. ควรชู Dhamma Diplomacy ให้เป็น 
เคร ือ่งมือในการนํามาซึง่สันติภาพและสันติสุข 
ในโลก  
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เรื่อง พิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล



นักการทตูไทยในเอธิโอเปีย 
ตอนที ่๑๔ อ�าลาอาลัย
หลังจากที่คุณชวนได้ใช้ชีวิตเป็นนักการทูตอยู่ที่ประเทศเอธิโอเปียเป็นเวลา 4 ปี  
ก็ถึงคราวที่ต้องลาจาก เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศมีค�าสั่งให้ปิดสถาน
เอกอัครราชทูต แต่ก็มีเรื่องราวมากมาย หลากหลายความทรงจ�ายังอยู่ ณ ที่แห่งนี้
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ป ระเทศเอธโิอเปียในปี ๒๕๑๐ ซึง่เป็น 
ปีสุดท้ายที่คุณชวนต้องประจาํการอยู่ 
สังคมนักการทูตต่างชาติเร ิม่คึกคักขึ้น 

หลายประเทศมาเปิดสถานเอกอัครราชทูต 
บรรยากาศการทาํงานไม่เงยีบเหงาเชน่ปีแรก ๆ 
นอกจากน้ี กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่ง 
คุณบุญทอง มาประจาํที่สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงอัดดิสอะบาบาด้วย คุณชวนจงึหายเหงา
ไปได้มาก เพราะนอกจากท่านเอกอัครราชทูต
แล้วก็ยังมีเพ่ือนร่วมงานเพ่ิมมาอีก ๑ คน  
ส่วนวันว่างคุณชวนยังคงสนุกกับการขับรถ 
ท่องเที่ยว เดินป่า หัดยิงปืน ตกปลา และ 
ซอ่มรถยนต์

คุณบุญทอง มาทํางานที่เอธโิอเปียไม่นาน 
ก็ เ ดินมาบอกคุณชวนวันหน่ึงว่า  “ผมไม่ รู ้
คุณทาํได้อย่างไร ถึงอยู่ได้มาถึง ๔ ปี สําหรบัผม 
เดือนแรกผมก็แยแ่ล้ว ในชวีติลูกผู้ชายอยา่งผม 
ผมไม่เคยรอ้งไห้เลยแม้แต่ครัง้เดียว แต่ต้ังแต่
มาอยูท่ีน่ี่ ผมนอนนํ้าตาไหลทกุคืนเลย” คุณชวน
พยักหน้าอย่างเข้าใจ เพราะไม่มาอยู่เอธโิอเปีย
เองคงไม่เข้าใจวา่ ความเหงาแบบสุดหัวใจ หรอื 
ความรูสึ้กว่าเราอยู่อย่างอ้างว้างตัวคนเดียว 
ในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากขัดสนน้ัน 
เป็นอย่างไร

ในปี สุดท้ ายของคุณชวนที่ เอธิโอเปีย  
เช้าวันหน่ึงก็เกิดเหตุเศรา้สลดไม่คาดฝันขึ้น 
ท่านเอกอัครราชทูตคนล่าสุดเสียชวีติด้วยโรค 
หัวใจวายฉับพลันในเชา้วันหน่ึง ครอบครวัของ 
ท่านเอกอัครราชทูตและชุมชนนักการทูต 
ต่างชาติในเอธิโอเปียต่างเสียใจ เน่ืองจาก 
ทา่นเอกอัครราชทตูเปน็คนดี มีคนเคารพนับถือ
มากมาย

ภรยิาทา่นเอกอัครราชทตูเศรา้โศกเสียใจมาก 
และต้องการนําศพท่านเอกอัครราชทูตกลับไป 
ประกอบพิธทีางศาสนาทีเ่มืองไทย จงึขอให้คุณชวน 
ช่วยจัดการให้ โดยภรยิาท่านเอกอัครราชทูต 
และครอบครัว ต้ังใจจะกลับประเทศไทย 
อย่างถาวรพรอ้มกัน

ในปี ๒๕๑๐ คุณชวนได้พยายามติดต่อหา
รา้นรบัทําหีบศพและสายการบินในกรุงอัดดิส 
อะบาบาแล้ว ก็ไม่มีบรกิารรบัต่อหีบศพหรอื 

คุณชวนระหว่างท�าหน้าที่อยู่ในสถานทูตฯ 

บรรยากาศของถนนในประเทศเอธิโอเปีย สมัยที่คุณชวน
ยังประจ�าอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัดดิสอะบาบา
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ส่งศพทางเคร ือ่งบนิ เพราะในเอธโิอเปยีในขณะน้ัน 
ชาวบ้านเอธิโอเปียเองมักห่อศพอด้วยผ้า 
และขุดหลุมฝัง หรอืใชหี้บศพไม้อัดบรรจุไปเพียง 
ชัว่คราว ไม่วา่คุณชวนจะเค่ียวเขญ็รา้นต่อหีบศพ 
ในกรุงอัดดิสอะบาบาอย่างไร ทางรา้นก็บอกว่า 
ทําไม่ได้ ไม่เคยทําหีบศพที่หนาและแข็งแรง 
พอจะใชบ้รรจุส่งศพข้ามนํ้าข้ามทะเล คุณชวน 
ถึงกับกุมขมับ แล้วทน้ีีจะส่งทา่นเอกอัครราชทตู 
กลับประเทศไทยให้สมเกียรติและสมฐานะ 
ได้อย่างไร

คุณชวนน่ังคิดนอนคิดอยู่นาน จะลงทุน 
ต่อหีบศพเองก็คงไม่ไหว งานน้ีไม่ใชเ่ร ือ่งที่จะ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยฝีมือตนเอง

ทนัใดน้ัน ก็นึกขึน้ได้วา่ ในบรรดาคณะทตูานทุตู 
ต่างชาติในเอธโิอเปีย ประเทศทีดู่แลนักการทตู 
ของตัวเองได้ดีที่สุดก็คือ สหรัฐฯ ซึ่งจัดส่ง 
ทกุอยา่งให้สถานเอกอัครราชทตูของตนเองเสมอ 

คุณชวนพยักหน้าอย่างเข้าใจ เพราะไม่มาอยู่เอธิโอเปียเองคงไม่เข้าใจว่า  
ความเหงาแบบสุดหัวใจ หรือความรู้สึกว่าเราอยู่อย่างอ้างว้างตัวคนเดียว 
ในสภาพแวดล้อมที่ยากล�าบากขัดสนนั้นเป็นอย่างไร

ไม่วา่จะสินค้าอาหาร ยา และเคร ือ่งสาธารณูปโภค 
ส่ิงใดไม่มี สถานเอกอัครราชทตูสหรฐัฯ ก็หามา 
จนได้เสมอ คุณชวนจงึเส่ียงไปติดต่อสอบถาม 
สถานเอกอัครราชทูตสหรฐัฯ ประจาํกรุงอัดดิส 
อะบาบา เพ่ือขอความช่วยเหลือเร ือ่งหีบศพ  
และการจดัส่งศพทา่นเอกอัครราชทตูกลับ

ปรากฏว่ า  โชคดีอย่ างยิ่ งที่ เจ้าหน้าที ่
สถานเอกอัครราชทตูสหรฐัฯ ให้ความชว่ยเหลือ
เป็นอย่างดี โดยแจง้ว่า สถานเอกอัครราชทูต 
สหรัฐ ฯ  มี หี บศพเห ลืออ ยู่ อั นห น่ึงพอ ดี  
เน่ืองจากเม่ือไม่นานน้ี ทหารที่มาอารักขา 
สถานเอกอัครราชทูตได้เสียชีวติลงในขณะ 
ปฏิบัติหน้าที่ ทางการสหรฐัฯ จึงได้ส่งหีบศพ 
มาให้บรรจุศพทหารคนดังกล่าวเพ่ือส่งกลับ 
ประเทศ แต่หีบศพที่ได้รบัชํารุดที่บรเิวณฝา 
ทางสถานเอกอัครราชทูตสหรฐัฯ จงึต้องเล่ือน 
เวลาส่งศพกลับโดยรอหีบศพอันใหม่ ซึง่พ่ึงส่ง
มาถึงเม่ือสัปดาห์ก่อน

คุณชวนรูสึ้กราวกับเทวดามาโปรด จงึขอรบั 
หีบศพชาํรุดอันน้ัน เพ่ือไปติดต่อให้รา้นหีบศพ
เอธโิอเปียซอ่มแซม ซึง่สถานเอกอัครราชทูต
สหรฐัฯ ก็ยินดีและอาสาลาํเลียงหีบศพดังกล่าว 
ไปส่งถึงรา้น นอกจากน้ี ยังรบัปากช่วยเหลือ
เร ือ่งการจัดส่งศพท่านเอกอัครราชทูตกลับ 
ประเทศไทยด้วย

ภายในไม่ก่ีวันต่อมา สถานเอกอัครราชทูต 
สหรฐัฯ ก็ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสมกับ 
เป็นประเทศมหาอํานาจโดยติดต่อคุณชวนว่า 
สามารถขอเที่ยวบินพิเศษของกองทัพสหรฐัฯ  
ให้บินแวะกรุงอัดดิสอะบาบาก่อนไปยุโรปได้ 

ตลาดในประเทศเอธิโอเปียที่เต็มไปด้วยประชาชนท้องถิ่น
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หากสถานเอกอัครราชทูตไทยเห็นเหมาะสม 
เคร ือ่งบนิก็สามารถรบัหีบศพทา่นเอกอัครราชทตู 
พรอ้มกับครอบครวัท่านเอกอัครราชทูตจาก 
กรุงอัดดิสอะบาบาไปส่งที่ก รุงโรม  อิตาลี  
และจากอิตาลี ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย 
จะติดต่อสายการบินพาณิชย์ให้ดําเนินการส่ง 
ท่านเอกอัครราชทูตพรอ้มครอบครวัของท่าน 
ทีเ่ดินทางไปด้วยให้กลับประเทศไทย

เม่ือคุณชวนเรยีนภรยิาท่านเอกอัครราชทูต 
คุณชวนก็เรยีนว่า  เ น่ืองด้วยความดีและ 
ผลงานของท่านเอกอัครราชทูต ทางสถาน 
เอกอัครราชทตูสหรฐัฯ จงึเสนอให้ความชว่ยเหลือ 
ส่งท่านเอกอัครราชทูตกลับอย่างสมเกียรติ 
ภรยิาท่านเอกอัครราชทูตก็นํ้าตาซึมออกมา 
ด้วยความต้ืนตันใจและโล่งใจ

คุณชวนและเพื่อนร่วมงาน

50



เม่ือปฏิบัติภารกิจส่งทา่นเอกอัครราชทตูและ 
ครอบครวักลับประเทศไทยแล้วเสรจ็ ภายหลัง 
จากน้ันไม่นานกระทรวงการต่างประเทศก็มีคําส่ัง 
ให้ปดิสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงอัดดิสอะบาบา 
และโอนความรับผิดชอบงานความสัมพันธ ์
ไทย - เอธโิอเปีย ให้สถานเอกอัครราชทตูไทย 
ที่ อ่ืนดูแลแทน ผู้ที่ เ สียใจที่ สุดเห็นจะเป็น 
นายแอ็บเน็ตทีซ่มึเศรา้เหงาหงอยไปอยา่งถนัดตา

ในวันเดินทางกลับ คุณชวนเคยจนิตนาการ
เอาไว้ล่วงหน้าหลายปีว่า จะต้องรูสึ้กมีความสุข 
มาก ๆ  ได้ออกจากเอธโิอเปยี แต่ในความจรงิแล้ว  
เ ม่ือคุณชวนมองจากเคร ื่องบินลงมาเห็น 
ป่ า ไ ม้ สี เ ขี ย วแล ะถนนที่ ลั ด เ ล้ี ย ว ไ ปม า 
ของเอธิโอเปีย  คุณชวนกลับรู ้สึกโ ล่งอก 
ปนเศรา้ใจอย่างประหลาด เพราะไม่วา่เอธโิอเปยี 
จะลําบากหรอืกันดารอย่างไร คุณชวนก็มี 
ความรู ้สึกคุ้นเคยและประทับใจเอธิโอเปีย 
อย่างปฏิเสธไม่ได้ ในชว่งเวลา ๔ ปี คุณชวน 
ได้เรยีนรูอ้ะไรใหม่ ๆ มากมาย ทั้งการใชช้วีติ 
เอาตัวรอดในต่างแดนตามลําพัง การทํางาน
กับคนต่างภาษาต่างวัฒนธรรม และความรู ้
ในวชิาชีพที่ท่านเอกอัครราชทูตทั้งสองคน 
อบรมส่ังสอนให้ ซึ่งส่ิงที่ได้เรยีนรูท้ั้งหมดน้ี 
กลายเป็นส่ิงที่คุณชวนปรบัใช้กับชีวติราชการ 
ไปจนกระทัง่เกษียณอายุในทีสุ่ด 

ในวันส่งท่านเอกอัครราชทูตและครอบครวั
ของท่ านก ลับ ไทย น้ัน  ที่ ท่ า อ ากาศยาน 
กรุงอัดดิสอะบาบา กองทหารของสหรัฐฯ  
ได้ให้เกียรติสูงสุดแก่ท่านเอกอัครราชทูต  
โดยมีการเปา่แตรอําลา และเดินแถวเชญิหีบศพ
ทา่นเอกอัครราชทตูขึน้เคร ือ่งอย่างเครง่ขรมึและ 
สง่างาม สรา้งความประทับใจให้แก่ครอบครวั
และคณะทตูานุทตูทีไ่ปส่งทา่นเอกอัครราชทตู

ในช่วงเวลา ๔ ปี คณุชวนได้เรยีนรู ้
อะไรใหม่ ๆ  มากมาย ท้ังการใช้ชวีติ 
เอาตัวรอดในต่างแดนตามล�าพัง 
การท�างานกับคนต่างภาษา 
ต่างวัฒนธรรม และความรู ้
ในวิชาชีพที่ท่านเอกอัครราชทูต
ทั้งสองคนอบรมสั่งสอนให้
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Algeria Square ตั้งอยู่กลางกรุงตริโปลี 
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บทบาทของกระทรวงการ 
ต่างประเทศเก่ียวกับการ 
ดูแลช่วยเหลือคนไทยที ่

ประสบปัญหาในต่างประเทศ ทําให้
ผมนึกถึงคํากล่าวที่ว่า “การทูตเพ่ือ 
ประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” น้ัน  
เป็นส่ิงที่เป็นจรงิเสมอ ไม่ว่าดินแดน 
แห่งใดในโลกที่เผชิญกับภาวะวกิฤติ 
และส่งผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยู่ 
ของคนไทยในต่างประเทศ กระทรวง 
การต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทตู  
และสถานกงสุลใหญ่ของไทยมีหน้าที่
เข้าไปให้ความชว่ยเหลือสนับสนุนดูแล
ทุกข์สุข หรอืแม้แต่ชว่ยอพยพคนไทย
ที่ตกอยู่ในอันตรายให้สามารถกลับ 
สู่ประเทศไทยด้วยความปลอดภัย  
ไม่ว่าผลกระทบของปัญหาจะมาจาก
วกิฤติภัยทางธรรมชาติ การแพรร่ะบาด 
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
ที่ กํ า ลั ง เ กิด ขึ้ นอ ยู่ ในปั จ จุ บันหร อื
ก า ร ช่ ว ย เห ลื อคน ไทย ใ ห้ อพยพ 
หนีภัยสงครามกลางเมืองที่ เกิดขึ้น 
ในต่างประเทศในอดีตทีผ่่านมา

ในช่วงปลายปี  ๒๕๕๕  ผมไ ด้ 
เ ดิ นทา งออก ไปประจํ า ก า รอ ยู่ ที ่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตรโิปลี 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศลิเบีย  
ประชาชนส่วนใหญใ่นประเทศน้ันนับถือ
ศาสนาอิสลาม และเป็นดินแดนที ่
มีแหล่งสํารองนํ้ามันดิบ ติดอันดับ  
๑ ใน ๑๐ ของประเทศที่มีนํ้ามันดิบ 
มากที่สุดในโลก ลิเบียกําลังอยู่ในชว่ง 
การเปล่ียนผ่านทางการเมืองภายใน 
ภายหลังการปฏิวั ติโค่นล้มระบอบ 
การปกครองของพันเอกมูอัมมาร ์ 
กัดดาฟี ประธานาธบิดีลิเบยีในป ี๒๕๕๔ 
ที่ปกครองประเทศยาวนาน ๔๒ ปี  
โดยได้รบัผลกระทบมาจากส่ิงทีเ่รยีกวา่ 
การปฏิวัติ Arab Spring หรอืกระแส 
การปฏิวติัในภูมิภาคแอฟรกิาเหนือและ 
ตะวันออกกลางที่เร ิม่ลุกลามครัง้แรก 
จากการประท้วงขับไล่ผู้นําเผด็จการ 
ในประเทศตูนิเซยีและขยายตัวออกไป 
อีกหลายประเทศในภูมิภาค สถานการณ์ 
ทางการเมืองของลิเบียในเวลาน้ัน 
มีความเปราะบาง ดังเห็นได้จากการ 

ครัง้หนึ่งในการประจ�าการ 
ทีป่ระเทศลิเบียกบัการอพยพ 
แรงงานไทยออกจาก
สงครามกลางเมือง
ท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงจากสงครามกลางเมือง การอพยพคนไทย 
กลับสู่ประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วน การติดต่อประสานงานต้องแม่นย�า  
ภารกิจครั้งนี้ของกระทรวงการต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย

กรุงตรโิปลี
เมืองหลวงของลิเบีย  
ตั้งอยู่ทางตะวันตก 
เฉียงเหนือ ติดกับ 

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ของลิเบีย รวมไปถึง
เป็นที่ตั้งของท่าเรือ

ตริโปลี และศูนย์กลาง
การค้าและการผลิต 

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
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มีกลุ่มทหารติดอาวุธประจําอยู่ในหลายจุด 
ของเมือง บรรยากาศบ้านเมืองดูไม่ค่อยปกติ 
และรูสึ้กได้ถึงความไม่ปลอดภัย การจี้ปล้น 
และลักพาตัวบุคคลทัว่ไปและนักการทตูเกิดขึน้ 
อยู่เสมอ เป็นช่วงที่กลุ่มการเมืองฝ่ายรฐับาล 
ต่อสู้กับกลุ่มการเมืองอ่ืน ๆ  เพ่ือผลักดันประเทศ 
ไปสู่ระบอบประชาธปิไตย และหวงัวา่จะสามารถ 
ฟ้ืนฟูบา้นเมืองให้กลับมามีความม่ันคงปลอดภัย 
อีกครัง้หน่ึง

ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าว สถานเอก 
อัครราชทูต และสํานักงานแรงงานประจํา 
สถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพ 
ของแรงงานไทย ด้วยการประสานงานกับ 
บรษัิทนายจ้างลิเบียที่จัดจ้างแรงงานไทย 
ที่ส่วนใหญ่เข้าไปทํางานในภาคการก่อสรา้ง
และอุตสาหกรรมนํ้ามันในลิเบีย ซึ่งช่วงน้ัน 
เร ิม่เดินทางกลับเขา้ไปทาํงานในลิเบยีอีกประมาณ 
๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ คน หลังจากที่แรงงานไทย 
จาํนวน ๒๐,๐๐๐ กวา่คนได้อพยพออกจากลิเบยี 
ในชว่งการปฏิวัติโค่นล้มระบอบกัดดาฟี ในชว่ง

เวลาน้ัน หลายฝ่ายคาดหวงักันวา่ เม่ือเหตุการณ์
บ้านเมืองของลิเบียดีขึ้น ลิเบียคงกลับมาเป็น 
ตลาดแรงงานที่สําคัญของไทยในแอฟรกิา 
ตอนเหนืออีกครัง้หน่ึง

นอกเหนือจากเร ือ่งงานด้านการส่งเสรมิ 
และดูแลผลประโยชน์ของแรงงานไทยแล้ว 
สถานเอกอัครราชทูตยังมีงานสําคัญในการ 
เพ่ิมพูนความสัมพันธด้์านการเมือง เศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทนุของไทยในลิเบีย ในฐานะ 
ตลาดใหม่ในแอฟรกิา รวมทั้งการให้บรกิาร 
ด้านการกงสุลและงานอ่ืน ๆ ในระหว่างน้ัน 
งานอีกด้านหน่ึงของสถานเอกอัครราชทูต คือ  
การเข้าไปช่วยดูแลเยาวชนไทยมุสลิมภายใต้ 
โครงการสานสัมพันธกั์บนักศึกษาไทยในลิเบีย  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี
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เพ่ือสนับสนุนเร ื่องการศึกษาของนักศึกษา 
ไทยมุสลิม และเปน็การสรา้งปฏิสัมพันธร์ะหวา่ง
สถานเอกอัครราชทูตกับนักศึกษาไทย ซึง่เป็น 
เยาวชนทีม่าศึกษาต่อด้านศาสนาและภาษาอารบกิ 
โดยในครัง้หน่ึงสถานเอกอัครราชทตูมีโอกาสนํา 
นักศึกษาไทยเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณ์ 
นอกห้องเรยีนเพ่ือเปิดโลกทัศน์ด้วยการไป
ทศันศึกษา ณ เมืองเลปติสแมกนา เพ่ือเรยีนรู ้
อารยธรรมและสถาปตัยกรรมของจกัรวรรดิโรมัน 
ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงตรโิปลี 
ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ในชว่งเวลาทีส่ถานการณ์ 
ในลิเบียยังพอเอ้ืออํานวยต่อการเดินทาง 
ในระยะส้ัน ๆ  กระน้ันก็ยังเปน็การเดินทางออกนอก 
สถานทีท่ีมี่เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภัยสองคน 
ของทําเนียบเอกอัครราชทูตพรอ้มปืนกลมือ 
เดินทางไปคุ้มครองความปลอดภัยด้วย 

เมืองโรมันโบราณแห่งน้ีสร้างขึ้นในช่วง  
๑๑๑ ปีก่อนครสิตกาล  โดยกษัตรยิ์ โรมัน 

จตุรัสกรีนสแควร์ กลางกรุงตริโปลี กับปราสาทสมัยอาณาจักรออตโตมัน

Septimus Severus จนกระทั่งได้ถูกค้นพบ 
อีกครัง้โดยนักโบราณคดีชาวยุโรป และยังคง 
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ต่อมา องค์การยูเนสโก 
ไ ด้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี  ๒๕๒๕  
เปน็ ๑ ใน ๑๐ ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกทีค่นส่วนใหญ่ 
ไม่ค่อยรูจ้กัและน้อยคนที่จะได้เห็นหรอืสัมผัส 
ด้วยตัวเอง

ในชว่งต้นปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ผมจาํได้ว่า
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในลิเบีย 
เร ิม่มีความเข้มข้นขึ้นตามลําดับ เกิดเหตุการณ์ 
ปะทะด้วยกําลังอาวุธหนักระหว่างกลุ่มกําลัง 
ทั้งฝ่ายรฐับาล กลุ่ม Islamist และกองกําลัง 
อิสระค่อนข้างบ่อยครัง้และต่อเน่ืองมากขึ้น  
แนวโน้มของเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว 
ทําให้เศรษฐกิจของลิเบียที่ยํ่าแย่อยู่แล้วเร ิม่ 
หยุดชะงกัลง โดยเฉพาะโครงการก่อสรา้งต่าง ๆ  
และการผลิตนํ้ามันที่ลดลงมาก ไม่ต้องพูดถึง 
ความปลอดภัยในการดํารงชวีติ ดังน้ัน โอกาส 
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ของแรงงานไทยที่จะกลับเข้าไปทํางานในลิเบียดูจะไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้อีก ลิเบียค่อย ๆ เข้าสู่สภาพก่ึงสงครามกลางเมือง  
และเม่ือสนามบนินานาชาติกรุงตรโิปลี ซึง่เราใชเ้ดินทางเปน็ประจาํ 
ถูกโจมตีเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถใช้งานได้ เน่ืองจาก 
การสู้รบระหว่างกองกําลังฝ่ายรัฐบาลลิเบียและกองกําลัง 
กลุ่มต่อต้าน รวมทัง้กองกําลังอิสระทียั่งคงมีอํานาจหลังการเขา้ไป
ชว่ยต่อสู้ในการปฏิวติัพันเอกมูอัมมาร ์กัดดาฟี การสู้รบด้วยกําลัง 
อาวุธขยายตัวไปหลายเมืองรอบนอก ทําให้ลิเบียมีสภาพเหมือน 
รฐัล้มเหลว (failed state) ขณะทีค่ณะทตูต่างชาติตกเปน็ส่วนหน่ึง 
ของเป้าหมายการลอบโจมตี การอพยพออกจากลิเบียของผู้คน 
กลุ่มต่าง ๆ  เร ิม่ขยายตัวออกไปโดยรอบ จนกระทัง่รฐับาลไทยและ 
กระทรวงการต่างประเทศได้มีคําส่ังเม่ือวนัที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ให้สถานเอกอัครราชทตูฯ ปิดทาํการชัว่คราวและอพยพออกจาก 
ลิเบียภายใน ๒๔ ชัว่โมง

รัฐบาลไทยมีค�าสั่ง 
เมือ่วนัที ่๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ให้สถาน 
เอกอัครราชทูตฯ  
ปิดท�าการชั่วคราวและ
อพยพออกจากลิเบีย
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

การตรวจลงตรา
อีกชื่อหนึ่งคือ วีซ่า  

เป็นเอกสารทีป่ระเทศใด 
ประเทศหนึ่งออกให้ 

แก่บุคคล เพื่ออนุญาต 
ให้สามารถเดินทาง 

เข้าประเทศได้
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การอพยพข้าราชการทั้งหมดออกจาก 
กรุงตรโิปลีจึงเกิดขึ้นในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม  
๒๕๕๗ โดยสถานเอกอัครราชทตูเร ิม่อพยพออก 
ในชว่งเก้าโมงเชา้ โดยใชร้ถยนต์ที่มีอยู่ทั้งหมด  
ก่อนเร ิม่อพยพคณะของเราเห็นควนัสีเทาพวยพุ่ง 
บนทอ้งฟ้าซึง่เกิดจากการปะทะกันด้วยอาวธุหนัก 
ของกองกําลังหลายฝ่าย  ขณะที่คณะของ 
สถานเอกอัครราชทตูสหรฐัฯ สหราชอาณาจกัร  
และประเทศอ่ืน ๆ ได้อพยพออกจากลิเบีย 
ไปก่อนหน้าน้ีแล้ว  สถานเอกอัครราชทูต 
ได้ตัดสินใจอพยพโดยอาศัยเส้นทางทางบก 
ที่เหลืออยู่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือในระยะทาง 
ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร เพ่ือเดินทางออกสู่ชายแดน 
ลิเบียเข้าสู่ประเทศตูนิเซีย โดยใช้ระยะเวลา 

การเดินทางประมาณ ๑ ชัว่โมงคร ึง่ ในการอพยพ 
ครัง้น้ีเราได้จดัหารถบัสนํานักศึกษาไทยมุสลิม 
จํานวนสิบกว่าคนจากกรุงตรโิปลีเดินทาง 
ออกไปด้วย โดยประสานงานล่วงหน้ากับ 
กระทรวงการต่างประเทศลิเบียและตูนิเซีย 
เพ่ือแจ้งสถานะและการดําเนินงานของสถาน 
เอกอัครราชทตูและขอให้สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ 
ณ กรุงตูนิส จดัหาทีพั่กและแนะนําสถานทีจ่ดัต้ัง 
สํานักงานชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูต 
ที่เมืองเจอรบ์า ซึง่มีสภาพเป็นเกาะทางใต้ของ 
ตูนิเซยี และเปน็จุดทีเ่หมาะสม เน่ืองจากอยูใ่กล้ 
กับพ้ืนทีช่ายแดนลิเบีย ทาํให้งา่ยต่อการเดินทาง
ข้ามชายแดนตูนิเซยีเข้าไปในลิเบียเพ่ือประสาน 
การอพยพแรงงานไทย

ผู้คนอพยพออกจากลิเบียมายังด่านชายแดนตูนิเซีย
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ในชว่งการอพยพไปยังชายแดนของลิเบีย  
ผมจาํได้วา่ คณะของเราติดค้างอยู่ทีด่่านชายแดน 
ลิเบียระยะหน่ึงเม่ือต้องเจอกับเหตุการณ์ 
ก่ึงจลาจล ทีเ่กิดจากแรงงานชาวอียปิต์จาํนวนมาก 
ที่ เข้าไปทํางานในลิเบียอย่างผิดกฎหมาย 
และไม่มีเอกสารการตรวจลงตราสําหรบัขอ  
exit visa พยายามกดดันด่านชายแดนลิเบีย
เพ่ือเดินทางหนีภัยสงครามกลางเมืองในลิเบีย 
เพ่ือข้ามเขตแดนไปยังตูนิเซยี จนเกิดการระดม 
ยงิปนืสกัดก้ันจากฝ่ายลิเบยี ทาํให้ต้องหาทีห่ลบ 
กันจา้ละหวั่น ต่อมา เม่ือคณะเราข้ามชายแดน 
ลิเบียไปยังเขตตูนิเซียแล้ว ยังต้องใช้เวลารอ
การตรวจลงตราทีด่่านชายแดนนานหลายชัว่โมง  
เน่ืองจากมีคนจาํนวนมากที่อพยพออกมาจาก
ลิเบีย กว่าที่คณะของเราจะเดินทางถึงโรงแรม 
ทีพั่กก็คํ่าแล้ว ผมรูสึ้กชะงกัไปเล็กน้อยเม่ือเห็น
โรงแรมทีจ่ะเข้าพักมีชือ่วา่ ISIS ซึง่มีชือ่เหมือน 
กลุ่มกําลังก่อการร้ายที่ เราคุ้นเคยมากขึ้น 
ในเวลาต่อมา แต่คณะได้เปล่ียนไปพักโรงแรมอ่ืน 
ในวันรุง่ขึ้นด้วยความไม่สะดวกบางประการ

เม่ืออพยพไปถึงประเทศตูนิเซยีแล้ว เราได้ 
จัดให้นักศึกษาไทยที่อพยพมาด้วยเดินทาง
กลับประเทศไทยทันทีเป็นกลุ่มแรกในวันรุง่ขึ้น 
ด้วยเที่ยวบินที่จัดให้ที่กรุงตูนิส เมืองหลวง 
ของประเทศตูนิเซยี หลังจากน้ัน ภารกิจทีเ่รง่ด่วน 
เม่ือจดัต้ังสํานักงานชัว่คราวแล้ว คือ การวางแผน 
อพยพแรงงานไทยออกจากลิเบียโดยเร็ว  
นอกเหนือจากภารกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
การบรหิารจดัการเก่ียวกับสถานเอกอัครราชทตู

ในกรุงตรโิปลีที่ต้องทิ้งไว้เบื้องหลังก่อน ผมจาํได้ว่า
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและฝ่ายแรงงาน 
เรง่ช่วยประสานทันทีกับบรษัิทจัดหางานในลิเบีย 
ที่มีแรงงานไทยทํางานอยู่ รวมทั้งกับกลุ่มคนไทย 
ในลิเบียที่มีอยู่ไม่มาก การติดต่อประสานงานกับ 
บรษัิทจัดหางานในลิเบียจากสํานักงานชั่วคราวฯ  
มี อุปสรรคล่าช้าจากปัญหาของระบบส่ือสาร 
โทรคมนาคมในลิเบียที่ยังล้าหลังอยู่ แต่ก็สามารถ 
ดําเนินการได้ค่อนข้างดีในช่วงการอพยพแรงงาน
และคนไทยออกจากลิเบยี โดยคณะของเราใชว้ธิกีาร 
นัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับบรษัิทจดัหางาน
ในลิเบียชว่ยจดัรถนําแรงงานไทยเดินทางมาพบกัน 
ในบรเิวณพ้ืนที่ด่านชายแดนลิเบียเพ่ือเดินทางเข้าสู่ 
ตูนิเซยีต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ หลังจากที ่
คณะสถานเอกอัครราชทูตได้จัดต้ังสํานักงาน
ชัว่คราวที่โรงแรมแห่งหน่ึงในเมืองเจอรบ์า ตูนิเซยี  
ผมและเพ่ือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 

การติดต่อประสานงานกับบริษัทจัดหางาน 
ในลิเบียมีอุปสรรคล่าช้าจากปัญหาของ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ยังล้าหลังอยู่  
แต่ก็สามารถด�าเนินการได้ค่อนข้างดี

พื้นที่ร้อยละ ๔๐ ของตูนิเซีย
ประกอบด้วยทะเลทรายสะฮารา
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ของเรารวมกัน ๓ คน ได้รบัมอบหมายให้เดินทาง 
ไปยังด่านชายแดนตูนิเซยี โดยใชเ้วลาเดินทาง 
ด้วยรถยนต์ราวหน่ึงชั่วโมง เพ่ือประสานงาน 
กับสํานักงานด่านชายแดนตูนิเซียและลิเบีย 
เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกและข้ันตอน 
การอพยพของแรงงานไทยและคนไทยเข้าออก 
ชายแดนสองประเทศ รวมทัง้การจดัทาํเอกสาร 
ต่าง ๆ  และการชาํระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
เม่ือถึงเวลาที่คณะแรงงานไทยเดินทางมาถึง
ด่านชายแดนลิเบียตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย 
ต้องใช้เวลาไม่น้อยในการรอคิวตรวจลงตรา 
กว่าจะสามารถข้ามแดนไปยังตูนิเซยี เน่ืองจาก 
เป็นช่วงที่มีชาวลิเบียและชาวต่างชาติที่อาศัย 
อยู่ ในลิ เ บียนับหม่ืนนับแสนอพยพทะลัก 
ผ่านด่านชายแดนลิเบียและตูนิเซียตลอด 
ทั้งวันทั้งคืน  ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์การ 
ระหว่างประเทศบางหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที ่
อยู่ในลิเบียด้วย ในบางกรณีมีแรงงานที่อพยพ 
มาโดยไม่มีหนังสือเดินทาง คณะของเราต้อง 
แก้ปัญหาด้วยการนํากล้องถ่ายรูปโพลารอยด์
เพ่ือถ่ายรูปแรงงานไทยที่อยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ 
รูปถ่ายทันทีสําหรบัการจัดทําหนังสือเดินทาง 
ชั่วคราวให้เสรจ็ก่อนการตรวจลงตราที่ด่าน
ชายแดนลิเบียและตูนิเซยี

โคลิเซียม อาณาจักรโรมันโบราณในตูนิเซีย

แต่ละวันเราต้องเดินทางไปกลับ
ข้ามแดนตูนิเซียและลิเบีย 
เพื่อประสานการอพยพและรอรับ 
กลุ่มแรงงานไทยและคนไทย 
ที่ได้นัดหมายกันเอาไว้

ผมจําได้ว่าตลอดทั้งเดือนน้ัน คณะเรา
ทํางานกันทั้งวันแบบไม่มีวันหยุด ในแต่ละวัน 
ต้องเดินทางไปกลับข้ามแดนตูนิเซยีและลิเบีย 
เพ่ือประสานข้ันตอนการอพยพและรอรับ 
กลุ่มแรงงานไทยและคนไทยที่ได้นัดหมาย 
กันเอาไว้ โดยต่างเดินทางมาถึงเป็นกลุ่ม ๆ  
มีจาํนวนมากบ้าง น้อยบา้ง ไม่ขาดระยะ บางครัง้ 
เจออุปสรรคจากกรณีทีก่ลุ่มแรงงานไทยเดินทาง 
มาล่าชา้หรอืผิดเวลากวา่ทีนั่ดหมายไว ้เน่ืองจาก 
มีอุปสรรคในการเดินทางท่ามกลางผลกระทบ 
จากการ สู้รบและต้องผ่านด่านตรวจของ 
กลุ่มกําลังทหารหลายฝ่ายในลิเบีย

ในบางโอกาสการเดินทางข้ามเขตไปยัง 
ด่านชายแดนลิเบีย  คณะเราต้องพบกับ 
เหตุการณ์ที่เจา้หน้าที่ด่านชายแดนลิเบียทั้งชุด 
ทีเ่คยประสานงานไวห้ายไปทัง้หมด แต่มีเจา้หน้าที ่
ด่านชายแดนลิเบียชุดใหม่ บางคนเป็นทหาร 
ได้เข้ามาควบคุมคณะของเราพรอ้มแสดงอาวุธ 
ดาบประจํากายแบบของกลุ่ม ISIS ขึ้นขู่เพ่ือ
เข้าควบคุมการเดินทางของกลุ่มแรงงานไทย 
ที่เดินทางมาถึงจุดนัดพบ ซึง่ต้องแลกด้วยเงนิ 
จํานวนหน่ึงก่อนได้รบัอนุญาตให้เรานํากลุ่ม 
แรงงานไทยผ่านด่านชายแดนลิเบียไปได้

ในการรบัคณะแรงงานไทยที่อพยพเข้ามา
ในตูนิเซยีแต่ละเที่ยว คณะของเราต้องชว่ยกัน
ประสานกับรา้นอาหารเล็ก ๆ ทีพ่อมีอยู่บรเิวณ 
ชายแดนก่อนเดินทางข้ามไปในเขตของลิเบีย  
เพ่ือจัดซือ้เสบียงอาหารและนํ้าด่ืมไว้ล่วงหน้า 
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ส่วนใหญ่จะเป็นขนมปังท่อนยาวไส้ปลาทูน่า 
หรอืไส้ไก่ หรอืแป้งห่อไก่ซึง่เรยีกกันวา่ ชาวัรมา  
(Shawarma)ซึ่งเป็นอาหารพ้ืนเมืองในเขต 
ประเทศอาหรบั แจกให้กับคณะแรงงานไทย 
ที่อพยพมาจากลิเบีย ก่อนที่จะเดินทางต่อด้วย 
รถบัสไปยังกรุงตูนิส โดยใชเ้วลาเดินทางจาก 
ชายแดนประมาณ ๘ - ๙ ชัว่โมง เพ่ือขึน้เคร ือ่งบนิ 
จากกรุงตูนิสกลับประเทศไทย โดยการประสาน 
กับสถานกงสุลกิตติมศัก ด์ิ  ณ  กรุงตู นิส  
ซึ่งได้จัดเตรยีมที่พักและจัดหาบัตรโดยสาร 
เคร ื่องบินสําหรับแรงงานไทยแต่ละคณะ  
ภ า ย ใ ต้ ก า ร ดู แ ล ข อ ง คณ ะ ข้ า ร า ช ก า ร
จากกระทรวงการต่างประเทศที่รออํานวย 
ความสะดวกอยู่ที่ น่ัน  พร้อมบุคลากรทาง 
การแพทย์ของไทยทีเ่ชญิมารว่มในภารกิจครัง้น้ี 
เพ่ือตรวจดูแลสุขภาพของแรงงานไทยที่อพยพ
ออกมาจากลิเบีย ในช่วงการอพยพแรงงาน
ไทยจากชายแดนลิเบียเข้าไปยังกรุงตูนิส  
เรา ไ ด้ เร ยีน รู ้ว่ า  ที่ ต้ั งของก รุง ตู นิส  คือ  
เมืองคาร์เธจ (Carthage) เมืองโบราณ 
ศูนย์กลางการค้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
ตะวันตกทางแอฟรกิาตอนเหนือของชาว 
ฟินิเชยีนในชว่ง ๘๑๔ ปีก่อนครสิตกาล ต่อมา 
ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของจกัรวรรดิโรมัน  
โดยองค์การ ยู เนสโกไ ด้ขึ้ นทะเบียนเป็น 
เมืองมรดกโลกต้ังแต่ปี ๒๕๒๒

เมืองคาร์เธจ เมืองโบราณในตูนิเซีย

ภายหลังการอพยพแรงงานไทยและคนไทย
จํานวนมากในช่วงของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 
สถานเอกอัครราชทตูยังคงเฝ้าระวงัสถานการณ์ 
ในลิเบีย ซึง่ยังคงต้องเผชญิกับภัยจากการสู้รบ
และความไม่ปลอดภัยที่อาจกระทบต่อคนไทย 
อีกจาํนวนหน่ึงทีติ่ดค้างอยู ่และให้ความชว่ยเหลือ 
ในการอพยพออกมาเป็นระยะในเดือนต่อมา  
รวมแล้วสถานเอกอัครราชทูตได้ช่วยอพยพ 
แรงงานไทยและคนไทยออกมาทางบกผ่านด่าน 
ชายแดนประเทศลิเบยี - ตูนิเซยีจาํนวนมากกวา่  
๗๐๐ คน ไม่นับรวมการประสานงานกับบรษัิท 
นายจ้างลิเบียที่สามารถส่งแรงงานไทยที่อยู่ 
ในเขตห่างไกลจากกรุงตรโิปลีให้เดินทางอพยพ 
ออกนอกประเทศลิเบยีในเส้นทางอ่ืน ทัง้ทางบก 
และทางอากาศ เน่ืองจากลิเบียมีพ้ืนทีใ่หญ่กวา่
ประเทศไทยสามเท่า และด้วยข้อจํากัดของ 
สถานการณ์ในพ้ืนที่ที่ได้รบัผลกระทบในช่วง 
สงครามกลางเมือง รวมทัง้อุปสรรคอ่ืนนานัปการ
ในการสัญจรออกนอกลิเบีย

ภารกิจในการอพยพแรงงานไทยและ 
คนไทยออกจากภัยของสงครามกลางเมือง 
ในลิเบียเป็นหน่ึงในภารกิจช่วยเหลือคนไทย 
ที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศในหลากหลาย 
เหตุการณ์ และเป็นงานด้านหน่ึงของงาน 
การกงสุลและการทูตสาธารณะ ซึ่งกระทรวง
การต่างประเทศให้ความสําคัญ และต่างเป็น 
ประสบการณ์และความท้าทายของข้าราชการ 
กระทรวงการต่างประเทศในการบําบัดทุกข ์
บํารุงสุขแก่คนไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ 
ณ ทีใ่ด 
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ประตูเมืองคาร์เธจ ศูนย์กลางการค้า 
ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของชาวฟินิเชียน
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90 ปี ความสัมพันธ์ 
ไทย - สวิตเซอรแ์ลนด ์
จากยุงเฟราถงึเขาใหญ่
หากคนไทยตื่นเต้นกับหิมะบนยอดเขา ชาวสวิสก็ตื่นเต้นกับพืชพรรณ 
และสัตว์ป่าที่หลากหลายของไทยเช่นกัน โดยเฉพาะเส้นทางเดินป่า 
เพื่อศึกษาธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ
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หอดูสัตว์หนองผักชี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
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ส วติเซอรแ์ลนด์กับไทยนับเป็นประเทศ 
ที่ มีความแตกต่างกันทางภูมิศาสตร ์
เป็นอยา่งมาก เม่ือพูดถึงสวติเซอรแ์ลนด์  

คนไทยส่วนใหญ่มักนึกถึงอากาศเย็นสบาย 
ในฤดูรอ้น อากาศหนาวเย็นและหิมะในฤดูหนาว  
ไปจนถึงหิมะปกคลุมยอดเขาสูงในเทอืกเขาแอลป ์
ทางตอนใต้ของสวติเซอรแ์ลนด์ มักเปรยีบเทียบ
กับอากาศรอ้นของประเทศไทย บางครัง้ก็อาจ 
เปรยีบเทียบกับยอดดอยของประเทศไทยว่า  
แม้จะสูงขนาดไหนก็ไม่มีหิมะปกคลุม เน่ืองจาก
ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร

ความแตกต่างทางภูมิศาสตรน้ี์เองเป็นส่ิงที่
ดึงดูดให้คนไทยจาํนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยว 
ที่สวติเซอร์แลนด์ โดยแทบทุกคนที่มีโอกาส 
จะต้องเดินทางไปเยี่ยมชมภูเขาใดภูเขาหน่ึง 
ในเทือกเขาแอลป์ และมีความรูสึ้กต่ืนเต้นกับ
ความตระการตาของยอดเขาสูงที่มีหิมะปกคลุม 
ในทางกลับกัน ความแตกต่างเดียวกันน้ีก็เป็น 
ส่ิงที่ ดึงดูดให้ชาวสวสิจํานวนมากเดินทางมา 
ท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และจํานวนไม่น้อย 
ได้เลือกที่จะต้ังรกรากพํานักอยู่ในประเทศไทย 

เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ�าประเทศไทยร่วมเดินเส้นทางเดินป่ามิตรภาพฯ

บรรยากาศบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

นอกจากจะได้สัมผัสกับธรรมชาติในป่า 
ที่เดินผ่านและเห็นความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแล้ว ยังจะได้รับข้อมูล 
เกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่พบเห็นด้วย

ในวัยชรา ชาวสวสิส่วนมากจะต่ืนเต้นกับพืชพรรณ 
และสัตว์ป่าที่หลากหลายของไทย โดยเฉพาะ 
ในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นส่ิงที ่
สวติเซอรแ์ลนด์ไม่มีด้วยข้อจาํกัดทางภูมิศาสตร์
และภูมิอากาศ

ด้ วย เห ตุ น้ี เ อ ง  สถาน เอก อัครร าชทูต 
สมาพันธรฐัสวสิประจําประเทศไทยจึงได้เลือก 
เปดิตัวเส้นทางเดินปา่มิตรภาพไทย - สวติเซอรแ์ลนด์  
ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นหน่ึงในกิจกรรม
เพ่ือฉลองโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี การสถาปนา 
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวติเซอรแ์ลนด์  
ในปี  ๒๕๖๔  โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ ป่า  และพันธุ์พืช  
กับภาคเอกชนสวสิและไทย นอกจากน้ี เส้นทาง
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ปัจจุบันผู้เยี่ยมชมหอดูสัตว์หนองผักชรีบัทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับพืชและสัตว์ที่สามารถพบเห็น 
ได้จากบนหออย่างละเอียดและครบถ้วน

สถานเอกอัครราชทตูสมาพันธรฐัสวสิประจาํ
ประเทศไทยและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ได้จัดพิธีเปิดเส้นทางเดินป่า 
มิตรภาพฯ เม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  
โดยนางเฮเลเนอ  บุดลีเกอร์ อาร์ที เอดา 
เอก อัครราชทูตสมาพันธรัฐสว สิฯ  และ 
นายธญัญา เนติธรรมกุล อธบิดีกรมอุทยานฯ 
ได้รว่มเดินตลอดเส้นทางเดินป่า ก่อนที่จะเป็น
ประธานในพิธเีปิดอย่างเป็นทางการที่หอดูสัตว์ 
หนองผักชี

สําหรับผู้ที่สนใจมาเยี่ยมเยือนเส้นทาง
เดินป่ามิตรภาพฯ จะต้องติดต่อที่ศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก่อน  
และควร เตร ยีมเคร ื่อ งแต่งกายที่ มิดชิด  
โดยเฉพาะรองเท้า ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อ  
เพ่ือป้องกันทาก ผู้สนใจสามารถเร ิม่ต้นเดินได้
ต้ังแต่ ๐๘.๐๐ น. จนถึง ๑๔.๐๐ น. เพ่ือให้สามารถ 
เดินปา่ได้ตลอดเส้นทางก่อนพลบคํ่า ขอ้มูลเพ่ิมเติม  
www.khaoyainationalpark.com 

เดินป่าดังกล่าวยังเป็นการเร ิม่ต้นความรว่มมือ
ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของไทยกับ
อุทยานแห่งชาติยุงเฟรา-อาเล็ตซ ์ (Jungfrau  
Aletsch) ของสวติเซอรแ์ลนด์ ซึง่ได้ตกลงกัน
ที่จะมีการแลกเปล่ียนความรูค้วามเชี่ยวชาญ 
ในการบรหิารจดัการอุทยานแห่งชาติและรกัษา
พันธุพื์ชและสัตวต่์อไปด้วย

เส้นทางเดินป่ามิตรภาพไทย - สวติเซอรแ์ลนด์  
เป็นการพัฒนาเส้นทางเดินป่าหมายเลข ๓  
กม. ๓๓ หนองผักช ีความยาว ๔.๒ กิโลเมตร  
ของอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ที่ มีอ ยู่ เ ดิม  
โดยมีการเพ่ิมปา้ยให้ขอ้มูลเก่ียวกับพันธุพื์ชและ
สัตวท์ีส่ามารถพบได้ตามจุดต่าง ๆ ระหวา่งทาง  
ซึ่งทําให้ ผู้ เ ดินป่านอกจากจะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติในป่าดงดิบที่ เ ดินผ่านและเห็น 
ความหลากหลายทางชวีภาพในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่แล้ว ยังจะได้รบัข้อมูลเก่ียวกับพืชและ
สัตว์ที่พบเห็นด้วย นอกจากน้ี เส้นทางเดินป่า 
ดังกล่าวยังครอบคลุมหอดูสัตว์หนองผักช ี 
ซึง่ต้ังอยู่บรเิวณกิโลเมตรสุดท้ายของเส้นทาง 
ซึง่ในโอกาสน้ี ได้รบัการบูรณะซอ่มแซม ทาํให้

สัตว์ป่าบริเวณเส้นทางท่องเที่ยว

บรรยากาศพิธเีปิดเสน้ทางเดนิปา่มติรภาพฯ
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร พระราชทานพระพุทธ
ศากยมุนีแก่ญี่ปุ่น เมื่อปี ๒๕๐๘

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 
ณ วัดนิตไทจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ6666



ลมหนาวพัดมา โบกมือลาปี ๒๕๖๔  
ปีที่ทั่วโลกต้องเผชญิกับสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโควดิ-๑๙ ทําให้ 

หลายอย่างต้องหยุดชะงัก ผลกระทบทําให้ 
ทุกภาคส่วนต้องปรบัเปล่ียนสู่วถีิชวีติปกติใหม่ 
อย่างเล่ียงไม่ได้ แต่ไม่ว่าพ่ีน้องชาวไทยจะอยู่ 
ห่างไกลแค่ไหน กระทรวงการต่างประเทศ  
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ ่
ทั่วโลกยังคงพรอ้มทําหน้าที่ให้ความชว่ยเหลือ  
คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทย 
ในต่างประเทศไม่เคยเปล่ียน ตามวถีิการทูต 
เพ่ือประชาชน และเปน็กําลังใจให้ทกุคนก้าวผ่าน
ทกุอุปสรรคสู่ปีใหม่ทีส่ดใสกวา่เดิม

ปี ๒๕๖๕ เร ิม่ต้นขึ้นพรอ้มบทบาทการเป็น 
เจ้าภาพการประชุมเอเปค ๒๕๖๕ อย่างเป็น 
ทางการของไทยที่รบัไม้ต่อจากนิวซแีลนด์และ 
เปิดตัวตราสัญลักษณ์ “ชะลอม” ตลอดจนเป็น 

๑๓๕ ปี มิตรไมตร ีไทย - ญีปุ่่น
ในโอกาสที่ปี ๒๕๖๕ ไทยและญี่ปุ่นจะร่วมกันฉลองครบ ๑๓๕ ปี ของการสถาปนา 
ความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งสองประเทศจึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันขยายความร่วมมือ 
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ

ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค 
อย่างไม่เป็นทางการที่จังหวัดภูเก็ตเม่ือเดือน 
ธนัวาคมที่ผ่านมา เพ่ือนําเสนอประเด็นสําคัญ 
ที่ไทยจะผลักดันตามแนวคิดหลัก “เปิดกว้าง 
สรา้งสัมพันธ ์เชือ่มโยงกัน สู่สมดุล” ตลอดป ี
แห่งการเป็นเจา้ภาพการประชุมเอเปค

“ญี่ปุ่น” เป็น ๑ ใน ๒๑ เขตเศรษฐกิจสมาชกิ 
เอเปคที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 
มายาวนานต้ังแต่ปี ๒๔๓๐ และได้พัฒนาเป็น 
หุ้นส่วนยุทธศาสตรเ์ม่ือป ี๒๕๕๕ มีความสัมพันธ์
ทีแ่น่นแฟ้นในทกุระดับ ทัง้พระราชวงศ์ การเมือง 
ธรุกิจ และประชาชน และมีความรว่มมือในทกุมิติ 

ไทยและญี่ ปุ่นมีความสัมพันธ์ในระดับ 
ประชาชนที่แนบแน่นมาเ น่ินนานเช่น กัน  
ก่อนเกิดโควดิ-๑๙ คนญี่ปุ่นเดินทางมาไทย 
ปีละ ๑.๘ ล้านคน และคนไทยเดินทางไปญี่ปุ่น
ปีละ ๑ ล้านคน

จากงานเทศกาลไทยทีส่ถานเอกอัครราชทตู 
ณ กรุงโตเกียวได้จัดขึ้นในสวนสาธารณะ 

นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งญี่ปุ่น 
ลงนาม เพื่อบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้กับประเทศไทย

“ชะลอม” ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย

MFA Thailand
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นักการทูตช�านาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ
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กลางกรุงโตเกียวตลอด ๒๐ ปีที่ผ่านมา และมี 
ชาวญีปุ่่นต้ังตารอคอยทกุป ีด้วยยอดผู้เข้าชมงาน 
กว่า ๓.๕ แสนคนเม่ือปี ๒๕๖๒ สู่งานเทศกาล 
ละครไทยในญี่ปุ่นในรูปแบบมินิไทยเฟสติวัล
ออนไลน์ ๒๕๖๔ เพ่ือส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
อาหาร และสินค้าไทย โดยใชล้ะครไทยเป็นส่ือกลาง

เชน่เดียวกับสถานกงสุลใหญ ่ณ นครโอซากา 
ที่ได้ปรบัสู่การจัดงานเทศกาลไทยออนไลน์ 
พาท่องเที่ยวไทยในรูปแบบใหม่ยุคโควดิ-๑๙  
และนําเสนอศิลปะแม่ไม้มวยไทยในรูปแบบ 
ท่าออกกําลังกายง่าย ๆ ส่วนสถานกงสุลใหญ่  
ณ เมืองฟูกูโอกะได้นําเสนองานเทศกาลอาหาร 
ไทยและเผยแพรค่ลิปสาธติการทําอาหารไทย 
ในญี่ปุ่นแบบออนไลน์

การก่อต้ัง “วัดนิตไทจิ” เป็นสัญลักษณ์
หน่ึงของความสัมพันธ์ในระดับพระราชวงศ์ 
ทีแ่น่นแฟ้น เน่ืองจากเปน็ทีป่ระดิษฐานพระบรม 
สารรีกิธาตุและพระพุทธรูปสํารดิ ที่พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวพระราชทาน 
แก่ญี่ปุ่นเม่ือปี ๒๔๔๓ และพระพุทธศากยมุนี  
ที่พระบาทสมเ ด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ญี่ปุ่นเม่ือปี ๒๕๐๘ ภายในวัด 
ยังมีระฆังยักษ์สลักอักษรพระปรมาภิไธยย่อ 
ของรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ และในปี  
๒๕๓๐ วัดนิตไทจไิด้สรา้งพระบรมราชานุสาวรยี์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เพ่ือสักการะและราํลึกในพระมหากรุณาธคุิณ  
โดยองค์ประธานในพิธี คือ สมเด็จพระบรม 
โอรสาธริาช สยามมกุฎราชกุมาร (ในขณะน้ัน)

ญีปุ่น่คือมิตรแทท้ีส่นับสนนุไทยอยา่งต่อเน่ือง 
โดยท่ามกลางการระบาดอย่ างหนักของ 
โควดิ-๑๙ ในชว่งสองปีที่ผ่านมา รฐับาลญี่ปุ่น 
ได้ส่งมอบวัคซีนของบรษัิท AstraZeneca  
ทีผ่ลิตในญีปุ่น่ให้ไทยแล้วถึง ๔ ครัง้ รวมมากกวา่  
๒  ล้านโดส  รวมทั้งเคร ื่องผลิตออกซิเจน  
และความช่วยเหลืออ่ืน  ๆ  ซึ่ง ก่อนหน้าน้ี 
เม่ือญี่ ปุ่นประสบเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่  
และไทยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เม่ือปี 
๒๕๕๔ ก็เห็นได้ถึงการชว่ยเหลือซึง่กันและกัน
ของทัง้สองประเทศ จงึกล่าวได้วา่ ไทยและญีปุ่น่ 
คือมิตรแทใ้นยามยากของกันและกัน 

จากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกระดับ สู่กระแสความนิยมและความสัมพันธ ์
ด้านเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนอันดับ ๑ ของไทย 
มาหลายทศวรรษและยังเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๒ ของไทยรองจากจีน

งานเทศกาลไทยออนไลน์จากเมืองโอซาก้า
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จากความสัมพันธท์ี่แน่นแฟ้นในทุกระดับ 
สู่กระแสความนิยมและความสัมพันธ์ด้าน 
เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง ญี่ปุ่นเป็น 
ผู้ลงทุนอันดับ ๑ ของไทยมาหลายทศวรรษ 
และยังเป็นคู่ค้าอันดับที ่๒ ของไทยรองจากจนี  

ไทยและญีปุ่น่มีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) มาต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ และ 
ยังเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
ระดับภูมิภาค (RCEP) ทีล่งนามไปเม่ือปี ๒๕๖๓  
รวมทั้งมีโครงการเพ่ือการพัฒนาโครงสรา้ง 
พ้ืนฐานและความรว่มมือเพ่ือกระตุ้นการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอยา่งรอบด้าน โดยเฉพาะรถไฟฟ้า 
สายสีม่วงและสายสีแดงที่เพ่ิงเปิดให้บรกิาร 
ไปเม่ือไม่นานมาน้ี และโครงการที่หารอืกันอยู ่ 
เชน่ การพัฒนารถไฟความเรว็สูงกรุงเทพฯ - 
เชยีงใหม่ การพัฒนาเมืองอัจฉรยิะรอบสถานี
กลางบางซือ่ ฯลฯ

ญี่ปุ่นมองไทยเป็นแหล่งลงทุนสําคัญที่มี 
ศักยภาพและเป็นประเทศที่ มีบทบาทนํา 
ในอาเซยีน ไทยจงึควรใชโ้อกาสในการรว่มมือ 
กับญี่ ปุ่ น ในสาขาที่ญี่ ปุ่ น มีความโดดเ ด่น  

เ พ่ือเร่ง ส่งเสรมิ ด้านการลงทุนจากญี่ ปุ่น 
ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีศักยภาพในไทย 
เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า  
และปลายนํ้า พลังงานสะอาด อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ 
เคร ื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ การผลิตวัคซีน 
นวัตกรรมการเกษตร  การแปรรูปอาหาร  
อุตสาหกรรมอาหารครบวงจร และการประยุกต์
ใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลั

ในโอกาสทีป่ ี๒๕๖๕ ไทยและญีปุ่น่จะรว่มกัน 
ฉลองครบรอบ ๑๓๕ ปขีองการสถาปนาความสัมพันธ ์
ทางการทตู และไทยเป็นประเทศผู้ประสานงาน 

ญี่ปุ่นมองไทยเป็นแหล่งลงทุนส�ำคัญที่มี
ศักยภำพและเป็นประเทศที่มีบทบำทน�ำ 
ในอำเซียน ไทยจึงควรใช้โอกำสร่วมมือ 
กับญี่ปุ่นในสำขำที่ญี่ปุ่นมีควำมโดดเด่น 
เพื่อเร่งส่งเสริมกำรลงทุนจำกญี่ปุ่น
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ความสัมพันธอ์าเซยีน - ญ่ีปุ่น ทัง้สองประเทศ
จงึมีความมุ่งม่ันที่จะรว่มกันขยายความรว่มมือ 
ในด้านต่าง ๆ ต่อไป โดยในขณะที่ไทยจะ 
เดินหน้าขับเคล่ือนความรว่มมือด้านเศรษฐกิจ
ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตามโมเดลเศรษฐกิจ 
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจ 
สีเขียว (BCG Economy) เพ่ือการฟ้ืนฟู 
และเชื่อมโยงเศรษฐกิจในยุคหลังโควดิ-๑๙  
ในเวทีการประชุมเอเปคปี น้ี ญี่ ปุ่นก็กําลัง 
ผลักดันยุทธศาสตรก์ารเติบโตสีเขียว (Green  
Growth Strategy) ซึง่มีความสอดประสาน 
กับนโยบายของไทย  เ พ่ือสนับสนุนการ
สรา้งสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สู่สังคมความเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon 
Neutrality) ภายในปี ๒๕๙๓ ที่ไม่เพียง 

จะเป็นประโยชน์ต่อไทยและญี่ปุ่น แต่ยังจะ 
สร้างประโยชน์มหาศาลให้กับอาเซียนและ
ภูมิภาคโดยรวม

ล่าสุด  เ ม่ือวันที่ ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๕  
นายฮากิอูดะ โคอิจ ิ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ ปุ่น  
ได้พบหารอืกับนายดอน ปรมัตถ์วนัิย รองนายก 
รัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการ 
ต่างประเทศ เพ่ือกระชบัสัมพันธท์างเศรษฐกิจ
และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนไทย - ญ่ีปุ่น  
ตลอดจนคว ามร่ว ม มื อ ในกรอบ เอ เปค  
โดยเฉพาะการเสรมิสรา้งความรว่มมือภายใต้ 
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยกับยุทธศาสตร ์ 
Green Growth Strategy ของญี่ปุ่น การรเิร ิม่ 
การหารอืเร ือ่งเขตการค้าเสรเีอเชยี - แปซฟิิก  
(Free Trade Area of the Asia - Pacific 
- FTAAP) การเสรมิสร้างความเชื่อมโยง  
การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ และการส่งเสรมิ 
การลงทนุสําหรบัอนาคตผ่านการรว่มสรา้งสรรค์  
(co-creation) ระหวา่งภาคเอกชนไทยกับญีปุ่น่ 
ภายใต้ข้อรเิร ิ่ม Asia-Japan Investing  
for the Future ของญี่ปุ่น ซึง่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการ เ ติบ โตทาง เศรษฐ กิจและ สังคม 
ของทัง้สองประเทศและภูมิภาคโดยรวม 

ยุทธศาสตร์การเติบโต
สีเขียวของญี่ปุ่น 
มีความสอดประสาน 
กับนโยบายของไทย 

ญี่ปุ่นผลักดันยุทธศาสตร์
การเติบโตสีเขียว (Green 

Growth Strategy)  
ซึ่งสอดประสานกับนโยบาย

ของไทย เพื่อสนับสนุน 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ได้พบ
หารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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๑๓๕ ปี 
ไทย - ญีปุ่่น

รอ้ยสามสิบห้าปี
มิตรไมตรมีียาวนาน
ญี่ปุ่น – ไทยสืบสาน

สรา้งตํานานความสัมพันธ์

ประชาชนแน่นแฟ้น
รฐัแนบแน่นรว่มสรา้งสรรค์
พระราชวงศ์ใกล้ชดิกัน
รว่มมือม่ันคงย่ังยืน

หุ้นส่วนยุทธศาสตร์
มิตรสองชาติรว่มพลิกฟ้ืน

BCG & Green Growth คืน 
สุขชืน่ม่ืนพัฒนา

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ 
นักการทูตช�านาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ
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ISSN ๑๕๑๓-๑๐๕X 
ปีที ่๒๕ ฉบับที ่๘๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕
วารสารทีมุ่่งให้ความรูเ้ก่ียวกับ 
การต่างประเทศในหลากหลายมิติ 
ผ่านการบอกเล่าเร ือ่งราวและ
ประสบการณ์ตรงจากนักการทตู 
และบุคคลในแวดวงต่าง ๆ 
ทีม่ารว่มแบ่งปันมุมมองของตน 
เก่ียวกับการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ
ทีป่รกึษา 
ธานี แสงรตัน์ 
ณัฐภาณุ นพคุณ 
ธนวตั ศิรกุิล
บรรณาธกิารบรหิาร 
ชลธ ีจนัทรร์ชัชกูล
บรรณาธกิาร 
ชลทิพา วญิญุนาวรรณ
คณะผู้จดัทาํ 
ณัฐวฒัน์ นิมิง 
หิรญั สุวรรณเทศ 
ภัทรสุดา วโรพัฒน์

จดัทาํโดย 
กองประชาสัมพันธก์ารทูตสาธารณะ 
กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ
ทีอ่ยู่ 
๔๔๓ ถนนศรอียุธยา  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ์: ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ 
โทรสาร : ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๙๓
ออกแบบ 
ชาญสิร ิมีเหล่าดี
พิสูจน์อักษร 
กรองทอง สุขอรา่ม
จดัพิมพ์โดย 
บรษัิท ยูโทเปีย มีเดีย 
อินเตอรเ์นชนัแนล 
(ประเทศไทย) จาํกัด

MFA Thailand
Channel
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